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ВУНОНЫЯ-ПРШЫКАМ 

Народная цацка: традыцыі і сучаснасць 
ЗНАЁМСТВА 3 ЦАЦКАМІ СВОЙСКІХ I ДЗІКІХ ЖЫВЁЛ, МІФІЧНЫХ I КАЗАЧНЫХ ГЕРОЯЎ 
Размова пра вобразы нацыянальнай гульнявой прадукцыі ў прадметна-гульнявой прасторы дашкольных устаноў 

пачалася ў жнівеньскім нумары «Пралескі». Там, у раздзеле «Народная цацка: традыцыі і сучаснасць» артыкула 
«Народная цацка — люстэрка культуры», асветлены працэс знаёмства дзяцей з цацкамі пеўнікаў і коцікаў, пада-
дзены каляровыя выявы жывёл, міфічных і казачных герояў. 

КУРАЧКА 

Курачка ўвасабляе сабой сілу 
зямлі і ўрадлівасці. Дзеці ўпершыню 
знаёмяцца з вобразам курачкі, 
калі ім расказваюць забаўлянку 
і гойдаюць на назе — «А курачка-
рабушэчка». Больш падрабязна гэты 
вобраз прадстае перад імі і ў казцы 
«Курачка-рабка». Вобраз курачкі 
звязаны ў дзіцяці з клапатлівасцю і 
працай («Пшанічны каласок»), Яно 
само спрабуе падаць голас, як гэта 
робіць курачка-чубатка. 

Пра курачку распавядаецца ў 
забаўлянках «А курачка-рабушэчка», 
«На улнце трн курпцы...», «Курочка 
моя...», народных казках «Курачка-
рабка», «Пшанічны каласок», «Як 
курачка пеўніка ратавала», «Коло-
сок», у літаратурных казках «Бедо-
вая курнца» Л. Воронковой, «Чёр-
ная курнца...» А. Погорельского, у 
вершы «Кураняты» А. Лойкі і інш. 

ГРУПА «МАЛЯТЬІ» 
Да нас у госці прыйшла курач-

ка 
Мэта: пазнаёміць з цацкай «Курач-

ка-рабушэчка»; забяспечыць асобас-
на-арыентаванае ўзаемадзеянне 
цацкі з дзіцём («пазнаёміць» курач-
ку з кожным малым); даць магчы-
масць кожнаму дзіцяці пагуляць з 
цацкай, падтрымаць яго жаданне 
падаць голас разам з курачкай. 

Матэрыял: цацка «Курачка-
рабушэчка». 

Ход заняткаў 
Педагог (паказвае цацку). Хто 

гэта? Як выглядае курачка? Якога 
колеру ў яе грабеньчык і бародка? 
Якога колеру ў курачкі крыль-
цы і хвосцік? (Крыльцы ў курачкі 
ўпрыгожаны пёркамі жоўтага коле-
ру, яны рабенькія, таму мы і называ-
ем яе — курачка-рабушэчка.) 

Расказвае забаўлянку «А курач-
ка -рабушэчка...». 

Педагог. 
А курачка-рабушэчка! 
Пазыч жа мне грабушэчка! 
Іўта-та, гута-та! 

Не пазычу, не прадам! 
Прыйдзі ка мне — дарма дам! 
іуга-та! Іўта-та! 
Наладжвае гутарку пра выгляд 

курачкі. 
Педагог. Вось наша курачка. 

Якая яна прыгожая! Паглядзіце, 
грабеньчык і бародкаў яе чырвоныя. 
Крыльцы і хвосцік оелыя з розна-
каляровым пер'ем. Курачка квохча: 
«Ко-ко-ко». 

Пагуляй разам з курачкай. Пака-
жы, як яна голас падае. Табе падаба-
ецца грабеньчык у курачкі? Папрасі 
ў яе паказаць грабеньчык. Давай ра-
зам раскажам забаўлянку пра курач-
ку. Вазьмі курачку ў рукі. Цяпер ты 
будзеш курачкай, а я буду прасіць у 
цябе паказаць грабеньчык. 

Выхавальнік чытае пачатак вер-
ша, адказ курачкі прапануе выказаць 
дзіцяці (называе імя). 

Педагог. Цяпер давай раскажам 
забаўлянку пра курачку разам з та-
бой (называецца імя дзіцяці). 

Так забаўлянка расказваецца з 
усімі дзеткамі групы. 

Расказванне казкі «Курачка-
рабка» 

Мэта: выклікаць у дзяцей цікавасць 
да фальклору; выкарыстоўваць цацку 
для канцэнтрацыі ўвагі дзетак; 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 працэсе 
інсцэнізацыі асобных урыукаў казкі. 

Матэрыял: цацкі «Дзед» і «Бабка». 
Ход заняткаў 

Педагог (паказвае цацкі і прапа-
нуе дзецям назваць іх). Хто гэта? Як 
яны выглядаюць? (Адказы дзяцей.) 
А цяпер паслухайце казку пра дзеда, 
бабку і курачку-рабку. 

Педагограсказвае казку «Курачка-
рабка». Затым пытаецца ў дзя-
цей, што расказваецца ў казцы пра 
курачку-рабку? 

КАЗА 

Каза — свойская жывёла, якая 
сімвалізуе дабрабыт і ўрадлівасць 
(«Дзе каза ходзіць, там жыта 
родзіць»). Упершыню сустрэ-
ча дзяцей з казой адбываецца ў 
забаўлянках, калі малых «казычуць 
казой», а пазней — у казцы «Воўк 
і сямёра казлянятаў». Вобраз казы 
заўсёды суправаджае дзяцей на Ка-
лядах. Каза абавязкова ўваходзіць у 
калядны гурт і з'яўляецца яго паста-
янным удзельнікам. 

Пра казу распавядаецца ў 
забаўлянках «Ідзе каза рагатая», 
«Ты, каза, каза, лубяныя вочы...», 
«Наш козёл-стрекозёл то-то умный 
был...», «Прнвяжу я козлнка...», 
«Я козочка...» (лнт. обраб. А. Про-
кофьева н А. Чапурова), «Козлят-
кн н волк» (обрао. К. Ушннского), 
«Маша н медведь» (обраб. М. Бу-
латова), у казках «Каза-манюка», 
Лнса н козёл» (обраб. О. Капнцы); 
у мастацкіх творах «Котнк н коз-
лнк» В. Жуковского, «Два козлнка» 
К. Ушннского і інш. 

Каза-дарота (каза-дзераза) — зро-
блена з гліны ці пластмасы, можа 
быць мяккая цацка. Нагадвае звы-
чайную казу. 
ГРУІІА «МАЛЯТЬІ» 

Да нас у госці прыйшла Каза-
дзераза 

Мэта: пазнаёміць з цацкай «Каза-
дзераза»; забяспечыць асобасна-
арыентаванае ўзаемадзеянне цацкі 
з дзіцём («пазнаёміць» кожнае дзіця 
з казой); даць магчымасць кожнаму 
малому пагуляць з цацкай, падтры-
маць яго жаданне падаць голас так, 
як гэта робіць каза. 

Матэрыял: цацка «Каза-дзераза». 
Ход заняткаў 

Педагог (пйказвае дзецям цацку 
«Каза-дзераза»). Хто гэта? Чаму ты 
так думаеш? Як ты здагадаўся, што 
гэта каза? Ці прыгожая цацка? 

Вядзецца размова пра рас-
фарбоўку цацкі. 

Пеоагог расказвае забаўлянку 
«Ішла каза...». 

Ішла каза рагатая, бадатая: 
— Каго пападу, таго забаду! 
Аленку папала, 
Аленку забадала. 
Будык-будык-будык! 
На апошніх словах педагог дакра-

наецца цацкай да дзіцяці. 
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Педагог. Вазьміце ў рукі цацку. 
Раскажам гэтую забаўлянку разам. 
Да каго ты хочаш дакрануцца, Ален-
ка? Калі ласка, давай раскажам пра 
казу і дакранемся да Міхасіка. 

Гэтак робіцца з усімі дзеткамі. 
Г Р У П А « Ч А М У Ч К І » 

Расказванне забаўлянкі «Дзе 
каза рогам» 

Мэта: выклікаць у дзяцей цікавасць 
да фальклору; выкарыстоўваць цац-
ку для канцэнтрацыі ўвагі дзетак; 
спрыяць разуменню маўлення да-
рослага з апорай на нагляднасць. 

Матэрыял: цацка «Каза». 
Ход заняткаў 

Педагог паказвае дзеткам цацку 
сКаза» і прапаноўвае апісаць яе: 
расказаць, як яна выглядае, і што 
ў яе найбольш прыкметнае, ці па-
дабаецца. 

Потым расказвае забаўлянку: 
Дзе каза рогам, 
Там жыта стогам, 
Дзе каза хвастом, 
Там жыта кустом... 
Педагог. Вазьмі казу ў рукі. Ра-

скажы забаўлянку пра казу. 
Г Р У П А « Ч А М У Ч К І » 
(старэйшыя) 

Расказванне забаўлянкі 
«Пайшоў казёл у арэхі...» 

Мэта: выклікаць у дзяцей цікавасць 
да фальклору; выкарыстоўваць цацку 
для 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 «Каза» і «Ка-
зёл». 

Ход заняткаў 
Педагог (паказвае цацку, звяртае 

ўвагу на казу, чым яна адрозніваецца 
ад іншых жывёл). Пазнаёмцеся, гэта 
казёл і каза (паказвае цацкі). Я рас-
кажу вам, што сталася з імі, калі яны 
пайшлі ў арэхі. 

Пайшоў казёл з казой у арэхі — 
Казёл шчыпле, каза есць. 
Нашчыпалі тры мяхі, 
а чацвёрты — шалухі! 
— Каза-каза, хадзем дадому! 
— Не, не пайду! 
Няма казы з арэхамі, 
Няма казы з калёнымі. 
Раскажыце гэтую забаўлянку па 

ролях ад імя козачкі і казла. 
БАРАН 

Баран-крутараган — гэтая цацка 
зроблена з гліны або з пластмасы. Яе 
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роспіс нагадвае роспісы беларускіх 
народных цацак. Можа быць зро-
блена з меху. 

Расказванне казкі «Баран — бок 
абадран» 

Мэта: развіваць у дзяцей умен-
не эмацыйна ўспрымаць казку, 
разумець змест казачнага тэксту, 
адчуваць маляўнічасць казачных 
вобразаў; развіваць у выхаванцаў 
навыкі звязнага маўлення. 

Матэрыял: цацка барана. 
Ход заняткаў 

Гутарка з дзецьмі адбываецца па 
плане: 

Апісанне цацкі выхаванцамі. 
Расказванне казкі дзецям. 
Размова пасля расказвання. 
Педагог. Чаму барана завуць «ба-

ран — бок абадран»? Хто дапамагаў 
лісцы выганяць барана са сваёй 
норкі? Як прасілі звяры пчолку? 

Гульня «Пастушок і авечкі» 
Мэта: развіваць у дзяцей уменне 

адчуваць гульнявыя вобразы, навыкі 
звязнага дыялагічнага маўлення. 

Матэрыял: цацка «Баран-
крутараган». 

Ход заняткаў 
Разглядванне цацкі «Баран-

крутараган». Апісанне цацкі 
дзецьмі. 

Педагог. Чаму барана завуць 
«баран-крутараган»? (Адказы озя-
цей.) 

Давайце разам пагуляем. Гульня 
называецца «Пастушок і авечкі». 

Дзейныя асобы: пастушок, воўк, 
авечкі — грамада дзяцей. 

Усе авечкі (дзеці) стаяць у кутку. 
Ваўка не бачаць. 

Пастушок (ходзіць з кіем каля 
авечак, размахвае ім і пяе). 

Пасу, пасу авечкі 
Я за гарою, 
Воўк — за другою. 
А я ваўка не баюся, 
Кіем баранюся. 
У час пастушковага спеву воўк 

падкаціўся, схапіў авечку і павёў, а 
пастушок не заўважыў. Потым ён 
агледзеўся, што няма адной авечкі. 

Пастушок. Або! Гэта ж няма 
маёй беленькай авечачкі! Пайду яе 
шукаць. 

Пастушок прыглядаецца на дол, 
паказвае, стукаючы кіёчкам па пад-
лозе. 

Пастушок. Воўчы след, авечы 
след! Воўчы след, авечы след... 

(Стукаючы кіёчкам аб падлогу, 
пытае ваўка.) Кумок, кумок! Ці не 
бачыў ты маёй беленькай авечачкі? 

Воўк. А пабегла беленькай да-
рожкай! 

Пастушок варочаецца да сваіх 
авечак ды, махаючы кіем, зноў пяе 
сваю песню. А ў гэты час воўк кра-
дзе чорненькага баранчыка, а па-
стушок не заўважае. Нарэшце ён 
агледзеўся. 

Ш есть^/г. _I 

Пастушок. Або! Гэта ж няма май-
го чорненькага баранчыка! Пайду 
яго шукаць. 

Стукаючы кіем па падлозе — па-
казваючы сляды, ён ідзе ў той бок, 
куды воўк павёў барана. 

Пастушок. Воўчы след, баранаў 
след, воўчы след, баранаў след... (Да 
ваўка.) Кумок, кумок, ці не бачыў 
ты майго чорненькага баранчыка? 

Воўк. А пабег чорненькай дарож-
кай. 

Пастушок варочаецца да сваіх 
авечак ды пяе сваю песню, а воўк ідзе 
красці трэцюю авечку. Гэтак пра-
цягваецца, пакуль воўк не перакрадзе 
ўсіх авечак. 

Калі воўк украдзе апошнюю авеч-
ку і на пытанне пастушка «Ку-
мок, кумок! Ці не бачыў ты маёй 
сівенькай авечачкі?» адкажа: «А 
пабегла сівенькай дарожкай», тады 
ўсе крадзеныя авечкі, якія стаяць у 
ваўковым кутку, раптам забляюць: 

— Бя! Бя! Бя! Бя!.. 
Пастушок замахваецца на ваўка 

кіем. Войк уцякае. Пастушок займае 
авечак оы гоніць іх дамоў, спяваючы 
сваю песню. Гульня заканчваецца. 

Увага! Пры гульні дзяўчат за-
вуць — авечка, а хлопцаў — баран. 
Колеры надаюць або па колеры 
вопраткі, або па колеры валасоў. 

КОНІК 

вобраз часта сустракаецца і вельмі 
шануецца ў беларускім фальклоры. 
Конь быў патрэоны ваяру. Без яго 
немагчыма было выконваць цяж-
кую сялянскую працу. Менавіта 
таму вобраз каня вельмі станоўча 
апісваецца ў казках, песнях, 
прымаўках і прыказках беларусаў. 

Дзеці знаёмяцца з гэтай жывёлай 
у болыпай ступені праз беларускія 
народныя казкі «Пра быка і яго 
сяороў», «Лёгкі хлеб», забаўлянкі 
«Кую-кую ножку...». Конь — галоўны 
герой вершаў «Гэй, мой конік» 
3. Бядулі, «Конік» М. Чарняўскага, 
«Мой конь» М. Клоковой, «Конь» 
Е. Шумской, «Жеребёнок» С. Чёр-
ного, казак «Спвка-Бурка» (обр. 
М. Булатова), «Конёк-горбунок» 
П. Ершова і інш. 

Гэтая цацка зроблена з гліны або 
з пластмасы. Яе роспіс нагадвае 
роспісы беларускіх народных цацак. 

Зносіны па тэме верша «Конік» 
М. Чарняўскага 

Мэта: развіваць у дзяцей уменне 
эмацыйна ўспрымаць верш, разу-
мець змест вершаванага тэксту; па-
буджаць іх выражаць свае ўяўленні 
з дапамогай гульнявых дзеянняў. 

Матэрыял: цацка «Конік». 



Ход заняткаў 
Педагог. Сёння да нас у дзіцячы 

садзік прыйшла пасылка з магазіна 
цацак. Давайце разам паглядзім, 
што ў ёй. Гэта конік. У яго прыго-
жая доўгая грыва, хвост. На нагах 
у коніка капыткі. Такога ж коніка 
купілі ў магазіне цацак маленькаму 
хлопчыку. Паслухайце, як расказ-
ваецца пра гэта ў вершы «Конік» 
Міколы Чарняўскага. 

Мне прывезлі коніка, 
Коніка-куплёніка, 
3 цёмнан грывай стрыгунка, 
3 цёмнай грывай скакунка. 
Мяне конік панясе 
Па мураўцы, па расе. 
Капыткамі загрукоча, 
Ручаінку пераскоча, 
Паімчыць, нібы віхор, 
За лужок, за сіні бор. 
Паслухайце яшчэ раз, як хлоп-

чык расказвае пра коніка, якога яму 
купілі ў магазіне. 

Зачытваюцца першыя чатыры 
радкі верша. У час расказвання пе-
дагог паказвае цацку. 

Педагог. Хлопчык любіць гу-
ляць са сваім конікам-куплёнікам. 
Пакажыце, як вы ўмеце скакаць на 
коніку. Малайцы, усе ўмеюць. Зараз 
(называецца імя дзіцяці) паскача на 
коніку, а я прачытаю вершык. 

Чытаюцца апошнія шэсць паэ-
тычныхрадкоў. Замест слова «мяне» 
называецца імя дзіцяці. 

КАЧКА 

Качка, як і іншыя вадаплаўныя 
птушкі, вылучаецца тым, што ёй па-
дуладныя тры стыхіі — вада, зямля 
і паветра. Вобраз качкі прысутнічае 
ў забаўлянках, якія чуе маленькае 
дзіця. 3 маленства яго просяць па-
казаць, як качка голас падае. 

3 рускамоўных твораў найбольш 
папулярная забаўлянка «Кто как 
крнчнт» А. Барто, творы «Травка-
муравка», «Ребята н утята» М. Прн-
швнна. 

Гэтая цацка зроблена з гліны або з 
пластмасы. Яе роспіс нагадвае роспісы 
беларускіх народных цацак. 

Знаёмства з цацкай «Качка» ад-
бываецца гэтак, як і з цацкай «Ку-
рачка». 

МЯДЗВЕДЗЬ 

3 вобразам мядзведзя малыя 
знаёмяцца ў беларускіх народных 
казках «Дзедава рукавічка», «Пра 
быка і яго сяброў», «Як кот звяроў 
напалохаў», «Селянін, мядзведзь і 
лісіца». Сярод звяроў паводле стар-
шынства мядзведзь займае першую 
пазіцыю (у беларускай прасторы) 
або другую, саступаючы месца ільву, 
калі размова ідзе пра ўсіх звяроў. 
У некаторых казках выяўляецца 
супрацьпастаўленасць мядзведзя 
ваўку, хаця ў іншых сітуацыях яны 
дзейнічаюць супольна з іншымі 
звярамі, дапамагаючы галоўнаму 
герою. 

Вобраз мядзведзя падаецца ў 
забаўлянках «У куце сядзіць мя-
дзведзь, «Сядзіць мядзведзь на кало-
дзе...», «Медведн на обеде» (польск., 
пер. Б. Заходера), у фальклорных і 
літаратурных творах «Колобок» (об-
раб. К. Ушннского), «Теремок» (об-
раб. М. Булатова), «Маша н медведь» 
(обраб. М. Булатова), «Знмовье зве-
рей» (обраб. Й. Соколова-Мнкнтова), 
«Мядзведзь» А. Якімовіча, «Трн 
медведя» Л. Толстого, «Медвежата» 
Е. Чарушнна. 

Гэтая цацка зроблена з гліны або 
з пластмасы. Яе роспіс нагадвае 
роспісы беларускіх народных цацак. 
Мядзведзя можна зрабіць з меху. 
Яго можна апрануць у аздобленую 
беларускім арнаментам кашулю і 
падперазаць поясам. 

Расказванне казкі «Селянін, 
мядзведзь і лісіца» 

Мэта: развіваць у дзяцей умен-
не эмацыйна ўспрымаць казку, 
разумець змест казачнага тэксту, 
адчуваць маляўнічасць казачных 
вобразаў; развіваць у выхаванцаў 
навыкі звязнага маўлення. 

Матэрыял: цацка мядзведзя. 
Ход заняткаў 

Разглядванне цацкі. Апісанне цацкі 
выхаванцамі. Расказванне казкі пе-
дагогам. 

Педагог (пасля расказвання 
праводзіць размову паводле пытанняў 
і заданняў). Апішыце мядзведзя. Які 
ён у казцы? Ці падобны мядзведзь у 
казцы на мядзведзя-цацку? 

МІФІЧНЫЯ 
IКАЗАЧНЫЯ ГЕРОІ 

3 наступнымі вобразамі дашколь-
нікі знаёмяцца падчас правядзен-
ня народных святаў, фальклорных 
карнавалаў. 

о х 

Ох — міфічная істота. Выглядае як 
барадаты чалавечак невялікага росту. 
Носіць кашулю, пояс з беларускім 
арнаментам, штаны паласатыя. На 
галаве ў яго прыгожы саламяны ка-
пялюшык або шапка-аблавуха, або 
магерка, на нагах — лапці; жыве пад 
зямлёю. Калі хто, бядуючы, уздыхае 
«Ох!», то ён выходзіць з-пад зямлі і 
пытаецца ў яго: «Чаго патрабуеш?» 
А як хто ўжо гэта ведае ды не спало-
хаецца і скажа яму, чаго хоча, то ён 
яму тое і дасць. 

Цацка выглядае як лялька з 
адзеннем. 

Расказванне беларускай народ-
най казкі «Ох ізалатая табакер-
ка» 

Мэта: развіваць у дзяцей умен-
не эмацыйна ўспрымаць казку, 
разумець змест казачнага тэксту, 
адчуваць маляўнічасць казачных 
вобразаў; развіваць у выхаванцаў 
навыкі звязнага маўлення. 

Матэрыял: цацка «Ох». 
Ход заняткаў 

Разглядванне цацкі. Апісанне ха-
рактэрных асаблівасцяў цацкі. Рас-
казванне казкі. Потьш гутарка па-
водле пытанняў і заданняў. 

Педагог. Хто такі Ох? Што пада-
раваў ён Янку? Назаві сапраўдных 
сяброў Янкі. Чаму іх можна назваць 
сапраўднымі сябрамі? 

ВАДЗЯНІК 

Выглядае дзядком з зялёнай ба-
радой і валасамі, якія зблыталіся 
з цінай і водарасцямі. Па павер'ях, 
гэтая істота жыве ў водах рэк, у 
азёрах, крыніцах, нават у калодзе-
жах. У Беларусі вадзянік — уладар 
вадаёмаў. Яго ўяўлялі ў аоліччы 
старога мужчыны з доўгімі валасамі 
зялёнага колеру, увесь ён у ціне і во-
дарасцях. Воораз вадзяніка шырока 
вядомы і ў беларускім фальклоры, і 
ў літаратуры. Фальклорны вадзянік 
з'яўляецца марскім царом (у чара-
дзейных казках). 

Цацка «Вадзянік» можа быць зро-
блена з пластмасы ці выраблена як 
трансформер. Дзеці збіраюць яе па 
частках. 

Мэта: пазнаёміць дзяцей з цац-
кай, вызначыць яе характэрныя 
асаблівасці. 

Матэрыял: цацка «Вадзянік». 
Ход заняткаў 

Пасля разгляду цацкі наладжва-
ецца гутарка паводле пытанняў і 
заданняў. 
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Педагог. Хто гэта? Чаму ты так 
думаеш? Як ты здагадаўся, што гэта 
вадзянік? 

Што адметнага ты заўважыў у гэ-
тай цаццы? Ці падабаецца табе яна? 
Апішы вадзяніка. 

ХАТНІК (ДАМАВІК) 

Выглядае старым дзядком, з 
доўгімі валасамі, носіць белую во-
пратку. На галаве магерка, на на-
гах лапці. Жыве ў кожнай хаце і 
з'яўляецца яе апекуном. Назірае за 
гаспадаркай і сямейным побытам. 

Дамавік ва ўяўленнях беларуса 
надзяляецца ўсімі якасцямі дбай-
нага гаспадара. Ён любіць дружную 
сям'ю. Калі ўсе справы ідуць добра 
і добрае прадбачыцца ў будучыні, 
тады ён скача на лаве ў хаце ці ў 
клеці, у сенцах. 3 хатнікам трэба 
жыць у згодзе і ўмець яму дага-
джаць. 

Цацка зроблена як лялька з адзен-
нем. 

Ход занятпкаў праводзіцца так, як 
і пры знаёмстве з вадзяніком. 

ПАЛЯВІК 

Ход заняткаў 
Разглядванне цацкі. Апісанне 

«Палявіка» дзецьмі. Расказванне 
казкі педагогам. 

ЯРЫЛА 

Ярыла — міфічная істота. На вы-
гляд гэта малады, прыгожы юнак у 
белым плашчы; на галаве ў яго вя-
нок, у руках каласы, ногі босыя. 

Гэтая цацка можа быць зроблена 
з пластмасы, выглядае як трансфор-
мер. Дзеці збіраюць яе па частках. 

Ход заняткаў падобны, як пры 
знаёмстве з вадзяніком. 

ляля 

Ляля (Лёля) — багіня вясны. 
Аберагае моладзь, закаханых. Вы-
глядае як маладзенькая, прыгожая, 
стройная, высокая дзяўчына (таму 
кажуць: «Прыгожая, як Ляля»). На 
галаве можа быць вяночак з кветак. 

Цацка зроблена як лялька з адзен-
нем. 

Ход заняткаў праводзіцца так, як 
і знаёмства з вадзяніком. 

АСІЛАК 
Палявік — міфічная істота. Вы-

глядае маладым, дужым, статным 
хлопцам з блакітнымі вачыма і 
русымі валасамі. Махне палявік 
правай рукою — расце і таўсцее 
сцябло. Махне леваю — наліваецца 
колас. Страсяне галавою — уся ніва 
ўсцілаецца залатымі снапамі. 

Цацка зроблена як лялька з 
адзеннем. Адзенне — беларускі на-
цыянальны касцюм. 

Ход заняткаў разгортваецца гэ-
так, як пры знаёмстве з вадзяніком. 

Расказванне казкі «Палешукі і 
палевікі* 

Мэта: развіваць у дзяцей умен-
не эмацыйна ўспрымаць казку, 
разумець змест казачнага тэксту, 
адчуваць маляўнічасць казачных 
вобразаў; развіваць у выхаванцаў 
навыкі звязнага маўлення; выхоў-
ваць любоў і павагу да працы. 

Матэрыял: цацка «Палявік». 

Ход заняткаў 
Разглядванне цацкі. Апісанне 

асілка. Расказванне казкі. Размова 
пасля расказвання. 

Пра асілка і змеяў 
Мэта: развіваць у дзяцей умен-

не эмацыйна ўспрымаць казку, 
разумець змест казачнага тэксту, 
адчуваць маляўнічасць казачных 
вобразаў; развіваць у выхаванцаў 
навыкі звязнага маўлення. 

Матэрыял: цацка «Асілак». 
Ход заняткаў 

Разглядванне цацкі. Апісанне 
асілка. Расказванне падання. Размо-
ва пасля расказвання. 

Педагог. Што сталася з асілкам? 
Як ён дапамог людзям? 

КАЦІГАРОШАК 

Кацігарошак — казачны герой. 
Выглядае хлопчыкам, галава яко-
га нібы спелая гарошынка жоўтага 
колеру, валасы сабраны ў чубчык з 
тонкіх завіткоў гароху, калі ён пачы-
нае цвісці. Тулава круглае. 

Ход заняткаў праводзіцца так, як 
і пры знаёмстве з вадзяніком. 

ЛЕСАВІК, АБО ЛЯСУН 

Асілак — міфічны і казачны герой. 
Рослы, магутны чалавек, як дуб... 
Адзенне асілка са звярыных шкур. 

Гэтая цацка можа быць зроблена 
з пластмасы, выглядае як трансфор-
мер. Дзеці збіраюць яе па частках. 

Расказванне беларускай народ-
най казкі «Асілкі» 

Мэта: развіваць у дзяцей умен-
не эмацыйна ўспрымаць казку, 
разумець змест казачнага тэксту, 
адчуваць маляўнічасць казачных 
вобразаў; развіваць у выхаванцаў 
навыкі звязнага маўлення. 

Матэрыял: цацка «Асілак». 

Лесавік, або лясун — міфічная 
істота. Ён — гаспадар лесу і звяроў. 
Прыгожы чалавечак, галава якога 
пакрыта доўгімі кучарамі і нагадвае 
вершаліну хвоі; вялізнае тулава апра-
нута ў звярыныя (воўчыя і мядзве-
жыя) шкуры поўсцю навыварат; рукі 
і ногі тоўстыя і моцныя, як ствалы 
дубоў, вочы гараць, як ў савы. Ростам 
лесавік роўны з дрэвамі таго лесу, 
дзе валадарыць. Можа павялічвацца 
і памяншацца, прыстасоўваючыся да 
велічыні дрэў. Ен надзвычай дужы: 
калі разгуляецца ў лесе ў час оуры, 
то з коранем вырывае магутныя 
дубы, на кавалачкі ламае векавыя со-
сны, валіць на зямлю мноства дрэў, 
высцілаючы свой шлях у лясным 
гушчары, каб ніякая сіла не магла да-
орацца па яго слядах да яго логава... 

Калі лесавік разгульвае па сваіх 
уладаннях, яго суправаджаюць зграі 
звяроў і чароды птушак, асабліва совы, 
пугачы, сарокі. Ён дапамагае людзям 
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шукаць лепшыя мясціны для паля-
вання, грыбныя і ягадныя мясціны. 
Можа пажартаваць і прымусіць чала-
века паблукаць па лесе. 

Гэтая цацка можа быць зроблена 
з пластмасы, выглядае як трансфор-
мер (можна зрабіць зборную цац-
ку, якая з-за велічыні тулава можа 
павялічвацца або памяншацца). 
Дзеці збіраюць яе па частках. 

Ход заняткаў наладжваец-
ца гэтак, як і пры знаёмстве з 
вадзянікам. 

зюзя 

Зюзя — бог зімы. Старэнькі 
дзядок нізенькага росту, тоўсты, з 
белымі, як снег, валасамі на галаве 
і такой самай даўжэзнай барадой. 
Ходзіць у белай цёплай вопратцы, 
ногі ў яго босыя, галава нічым не 
прыкрытая. У руцэ носіць жалез-
ную оулаву. Выраз твару добры, 
усміхаецца, носік, як бульбачка. 

Цацка зроблена як лялька з адзен-
нем. 

Ход заняткаў праводзіцца так, як 
і пры знаёмстве з вадзяніком. 

Завучванне верша «Мароз» 
Л. Геніюш 

Мэта: развіваць у дзяцей уменне 
эмацыйна ўспрымаць вершы, ра-
зумець вобразны змест вершаваных 
тэкстаў, звязваць яго з канкрэтнымі 
малюнкамі прыроды; падтрымліваць 
у іх жаданне самастойна расказваць 
верш на памяць. 

Матэрыял: цацка «Зюзя». 
Ход заняткаў 

Педагог. Вы сёння ішлі ў дзіцячы 
садзік, якая на двары пара года? 

Давайце разам пагаварым пра 
зіму. Зімой холадна... (прапануе 
разам згадаць зімовыя прыкметы); 
сонейка амаль не... свеціць; ідзе... 
снег; кусае за тварык... мароз; дрэвы 
стаяць... голыя; на галінках дрэў і 
кустоў... снег; рэчкі пакрыліся... лё-
дам. (Расказвае пра мароз і цацку.) 
Гэта так Зюзя стараецца (паказвае 
цацку). Стары дзядок нізенькага 
росту, тоўсты, з белымі, як снег, 
валасамі на галаве (апісвае знешні 
выгляд Зюзі). Ён марозіць усё, што 
трапляе пад руку. Зюзя сваёй пушы-
стай і вялікай оарадой замятае ўсе 
сцежкі і дарожкі, атуляе снегам дрэ-
вы ў лесе і садзе, насыпае высокія 
гурбы, з якіх так добра з'язджаць 
на санках. (Разгортваецца праца па 
запамінанні імя міфічнага Марозу і 
яго выгляду.) 

А цяпер паслухайце верш «Дзед 
Мароз» Янкі Журбы. 

4 " П р а л е с к а " № 9 

У вопратцы белай, 
Шырокай, даўгой, 
3 вялікай пушыстай 
Мятлой-барадой 
Прыйшоў к нам здалёку 
Дзядуля Мароз, 
Завеі і холад 
3 сабою прынёс. 
У бель апранае 
Ён дрэвы, кусты, 
На рэчках, азёрах 
Будуе масты. 
Наладжваецца абмеркаванне зме-

сту верша г яго мастацкіх сродкаў. 
Педагог. Паслухайце яшчэ раз 

вершаваныя радкі, здагадайцеся, пра 
каго яны? 

У вопратцы белай, 
Шырокай, даўгой, 
3 вялікай пушыстай 
Мятлой-барадой... 
Раскажыце цяпер словамі з верша 

пра дзядулю Мароза вы. (Дзядуля 
Мароз прынёс нам завеі і холао. У 
снег апранае ён дрэвы і кусты, а на 
рэчках і азёрах будуе масты.) 

Ці баяцца дзеткі мароза? (Умоц-
ны мароз дзеткі цёпла апранаюцца, 
каб не замерзнуць.) 

А зараз паслухайце яшчэ адзін 
вершык пра мароз. Ён так і называ-
ецца «Мароз», напісала яго белару-
ская паэтка Ларыса Геніюш. 

На дварэ — мароз 
Лёд да стрэх прырос. 
Ой, мароз, мароз, — 

шчыпле твар да слёз. 
— Ажно сам замёрз, — 

кажа Дзед Мароз. 
Пасля праслухоўвання наладжва-

ецца гутарка. 
Педагог. Што робіць мароз з на-

шым тварыкам? Так, «ой, мароз, 
мароз, — шчыпле твар да слёз». 
Паўтары, Аленка — «ой, мароз, 
мароз, — шчыпле твар да слёз». 
Паўтары, Алесік. 

А пра сябе што кажа Дзед Мароз? 
«Ажно сам замёрз, — кажа Дзед Ма-
роз». Паўтары, Юлечка, паўтары, 
Толік. 

ПаслуХайце вершык яшчэ раз 
(чытае верш). 

— Паспрабуем расказаць верш 
разам. 

На дварэ —... мароз 
Лёд да стрэх... прырос. 
Ой, мароз, мароз, — 

шчыпле... твар да слёз. 
Ажно сам замёрз, — кажа... Дзед 

Мароз (інтанацыяй заахвочваць 
дзяцей да заканчэння радка). 

Цяпер раскажыце верш пра ма-
роз самастойна (расказваецца 2—3 
разы). 

Расказванне верша сДзед-
госць» Я. Коласа 

Мэта: развіваць у дзяцей уменне 
эмацыйна ўспрымаць вершы, ра-
зумець вобразны змест вершаваных 
тэкстаў, звязваць яго з рэальнымі 

карцінамі прыроды; падтрымліваць 
у іх жаданне самастойна расказваць 
верш на памяць. 

Матэрыял: цацка «Зюзя». 
Ход заняткаў 

Педагог (пры разглядванні цацкі 
«Зюзя» вядзе расповед з дзецьмі пра 
яго выгляд і паводзіны). I вось дзіва, 
гэты стары не зважае на мароз — 
чым ён мацнейшы, тым яму лепш. 
Ходзіць па сыпкім снезе босы, без 
шапкі. Ён жа сам мароз ды холад, 
каго яму баяцца? Као не захварэць, 
апранаецца Зюзя ў доўгае белае фу-
тра. Любімае месца для Зюзі — лес. 
Утульна яму тут, весела і звыкла, 
паветра марознае і здаровае, ёсць з 
кім забавы ладзіць. Зайчыкі, якія 
змянілі шэрае адзенне на белае, — 
гэтаксама, як і ў Зюзі, у хованкі з ім 
гуляюць. Вавёркі займальныя казкі 
расказваюць, а самі смакавітыя арэхі 
лускаюць, сухімі грыбамі ласуюцца. 
Загуляецца Зюзя ў лесе і забудзецца 
пра людзей, не даймае іх сцюжай. А 
яму ж разам са сваімі служкамі трэ-
ба на палі снеіу насыпаць, каб цёп-
ла ім было, каб вясной закусцілася 
ўраджайная збажына. У садзе 
дрэўцы снегам атуліць трэба, каб 
не патрэскалася кара, не вымерзлі 
карэньчыкі. На рэках ды азёрах, 
на самых багністых балотах разам 
з Ледзяным Марозам будуе Зюзя 
масты. Каб праверыць іхнюю над-
зейнасць, у аодымку ходзяць пасля 
па лёдзе, Зюзя стукае булавою па ім: 
крэхча ды стогне пад імі тоўсты лёд, 
але вытрымлівае. 

Пра дзейнасць Дзеда Мароза цікава 
расказваецца ў мастацкай літаратуры. 
Зараз паслухаем верш «Дзед-госць», 
які напісаны народным паэтам 
Беларусі Якубам Коласам. 

Ходзіць дзед белабароды 
Полем, лесам, пералескам, 
Засцілае рэчкі лёдам, 
Брыльянцістым снежным блескам. 
Сыпле іней на бярозы, 
Туліць дрэвы лёгкім пухам, 
Крые руні, травы, лозы 
Белай воўнаю — кажухам. 
Як вы лічыце, чаму ў гэтага верша 

такая назва — «Дзед-госць»? 

Пералічыце словамі з верша, 
якія справы ў белабародага дзеда 
ўзімку? (Засцілае рэчкі лёдам, сыпле 
іней на бярозы, туліць дрэвы лёгкім 
пухам, пакрывае травы, лозы белай 
воўнаю — кажухам.) 

3 чым параўноўваецца снег у вер-
шах пра зіму? (3 белай воўнаю — ка-
жухам, з белаю пялёнкай, з мяккай 
пярынай.) 

3 чым бы параўналі снег вы, калі 
б складалі пра яго верш? (Адказы 
дзяцей.) 

Змест верша і яго мастацкія ад-
метнасці замацоўваюцца праслу-
хоўваннем верша яшчэраз. 

Малюнкі зрабіла К. Родзічава. 
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