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Дачыненне дзяцей да культурнай народнай традыцыі 
мае асобую значнасць у дашкольным узросце. Гэта звя-
зана з тым, што дзіця, па меркаванні В. П. Зянькоўскага і 
Д. С. Ліхачова, з'яўляецца паўнапраўным членам соцыу-
му, якому ў будучым будзе прадстаўлена магчымасць раз-
віваць, захоўваць і перадаваць наступным пакаленням куль-
турную спадчыну свайго этнасу. 

У культуралагічных і этналагічных крыніцах культурная 
народная традыцыя вызначаецца як з'ява духоўнага жыцця, 
элемент грамадскай і нацыянальнай свядомасці, які за-
бяспечвае самаідэнтычнасць культуры пэўнага народа. 
Так, В. Б. Уласава, I. А. Ільін, К. В. Чыстоў да тэарэтычных 
аспектаў культурнай традыцыі адносяць «душевно-духов-
ный уклад народа» (К. Д. Ушынскі). 

У даследаваннях Б. М. Бім-Бада, А. В. Пятроўскага, 
Т. I. Петраковай працэс дачынення дзяцей да культурнай 
народнай традыцыі разглядаецца як выхаванне, бо мена-
віта выхаванне ў адпаведнасці з палажэннямі сучаснай 
навукі ўяўляе сабой аксіялагічны пачатак, звязаны з пры-
няццем дзецьмі асобасна значных культурных каштоўнас-
цей. Гэтые дачыненне адбываецца праз педагагічную пад-
трымку дзіцяці ў яго духоўна-маральным самавызначэнні, 
праз пераўтварэнне асяроддзя адукацыйнай установы ў 
гульнявую выхаваўчую прастору, у тым ліку наладжвання 
адносін дашкольніка з сацыякультурным акружэннем. 

Па меркаванні В. С. Бараздзіной, адметнасць дачынення 
дзяцей да культурнай народнай традыцыі ў дашкольнай ус-
танове звязана з прыярытэтным значэннем эмацыяналь-
най сферы ў станаўленні каштоўнасных арыентацый да-
школьніка, з яго вобразна-дзейнасным уяўленнем карціны 
свету, гульнявым характарам жыццядзейнасці, «культураахоў-
ваючай» (В. В. Абраменкава) і «культуратворчай» (В. Т. Куд-
раўцаў) функцыямі дзіцячай гульнявой субкультуры. Мена-
віта таму працэс дачынення дашкольнікаў да культурнай 
народнай традыцыі працякае больш эфектыўна ў «сферы 
гульні», якая ўключае ўсе аспекты жыццядзейнасці дзіцяці. 

Самым істотным кампанентам гульні выступае цацка 
(у тым ліку і народная). Яе асноўнае прызначэнне — даць 
дзіцяці магчымасць актыўна дзейнічаць, выражаць свае 
думкі і пачуцці, ствараць задуманыя вобразы. 

Народная цацка з'яўляецца адным з вызначальных кам-
панентаў айчыннай культуры, «цудоўнай культурнай спад-
чынай», і ў той жа час яна выступае як кампанент гульня-
вой дзейнасці, як фактар этнаграфічнай адукацыі малога 
дзіцяці. Змест і форма цацкі знаходзяцца ў непасрэднай 
сувязі з сацыяльным ладам грамадства, узроўнем яго куль-
туры. Як і народная казка, народная песня, народная гульня, 
народная цацка ўплывае на грамадзянскае і патрыятыч-
нае выхаванне дзяцей дашкольнага ўзросту, фарміраван-
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не іх нацыянальнай самасвядомасці, ціка-
васці да традыцый свайго народа, гісто-
рыі яго жыцця. 

Маленькае дзіця, гуляючы з народнай 
цацкай, успрымае яе з дапамогай сенсор-
ных аналізатараў і тым самым дачыняец-
ца да мастацкіх асаблівасцей цацачнага 
вобраза, якія расказваюць яму пра адмет-
насці вытворча-гаспадарчай і святочна-
абрадавай дзейнасці той этнічнай суполь-
насці, да якой дзіця належыць. 

Народная цацка ўвасабляе мастацкую 
культуру народнай творчасці, самабытныя 
рысы народнай эстэтыкі. Яна выхоўвае ў 
дзяцей любоў да нацыянальнага мастацт-
ва, з'яўляецца крыніцай іх мастацкага вы-
хавання. Эмацыянальнае ўздзеянне воб-
разаў, адлюстраваных у народнай цаццы, 
шырока ўжываецца педагогамі ў эстэтыч-
ным выхаванні дашкольнікаў. Праз гуль-
ню з народнай цацкай дзіця ўваходзіць у 
свет народнай культуры, засвойвае сацы-
яльны вопыт папярэдніх пакаленняў, этыку 
чалавечых адносін, у яго фарміруюцца ма-
ральныя навыкі і ўменні, культура чалаве-
чых паводзін, эстэтычныя пачуцці і густ. 

Узнаўляючы рэальныя і ўяўныя прад-
меты, выявы, народная цацка служыць мэ-
там разумовага выхавання дашкольнікаў. 
Менавіта народная цацка ставіць перад 
дзіцём розныя гульнявыя задачы, спрыяе 
развіццю ў яго пазнавальных працэсаў. 
Пазнавальная к а ш т о ў н а с ц ь н а р о д н а й 
цацкі ў тым, што яна адлюстроўвае з'явы 
рэальнага свету ў даступных ёй формах, 
дапамагае дзіцяці пазнаць навакольны 
свет, прывучае яго да мэтанакіраванай, 
асэнсаванай дзейнасці, спрыяе развіццю 
вобразнага мыслення, памяці, мовы, эмо-
цый, аказвае жывое ўздзеянне на ўспры-
мальную душу выхаванцаў. Таксама на-
родная цацка шырока выкарыстоўваецца 
ў мастацка-выхаваўчай працы з дзецьмі, 
у прыватнасці для развіцця дзіцячай мас-
тацкай творчасці. 

Народная цацка мае не толькі экалагіч-
ную, але і духоўную чысціню. Выкананая 
з пяшчотай і любоўю, яна развівае фанта-
зію, духоўны свет дашкольнікаў, садзейні-
чае авалодванню першымі прафесійнымі 
навыкамі. Да таго ж у працэсе гульнявых 
зносін з народнай цацкай дзіця вучыцца 
ўяўляць вобраз жывога натуральнага прад-
мета, што спрыяе развіццю яго назіраль-
насці і кемлівасці. 

Беларускія народныя цацкі нясуць на 
сабе адбітак нацыянальных мастацкіх тра-
дыцый і эстэтычных запатрабаванняў бе-

ларусаў, маюць пэўную нацыянальную ад-
метнасць, свае педагагічныя і мастацкія тра-
дыцыі. Для беларускай народнай цацкі ха-
рактэрны сціплая расфарбоўка, прастата 
выканання, выразнасць і лаканізм вобразаў, 
абагульненасць і стылізаванасць форм. 

Адным з агульнаадукацыйных значэн-
няў беларускіх народных цацак з'яўляец-
ца тое, што праз азнаямленне і гульню з 
імі маленькае дзіця пазнае якасці і ўлас-
цівасці матэрыялаў, з якіх зроблены гэтыя 
цацкі (гліна, дрэва, салома і інш.). 

У Беларусі самымі распаўсюджанымі 
народнымі цацкамі з'яўляюцца гліняныя. 
Беларускія майстры вырабляюць з гліны 
бразготкі з каменным шарыкам унутры, 
свістулькі ў выглядзе птушак і конікаў, 
фігуркі людзей. Гліняныя цацкі ствараюцца 
прасцейшымі прыёмамі лепкі і вызнача-
юцца ўмоўнасцю форм і вобразаў, потым 
іх пакрываюць зялёнай, карычневай ці жоў-
тай палівай, а ў традыцыйных цэнтрах чор-
назадымленай керамікі цацкі маюць чор-
ны колер. Цікавыя па змесце і форме 
цацкі спрыяюць развіццю ў дзяцей фан-
тазіі, перанясенню ў незвычайны чароўны 
казачны свет, станоўча ўплываюць на 
псіхічны стан дашкольніка, яго светаўс-
прыманне, актывізуюць жыццёвы тонус, 
што ўздзейнічае на псіхалагічнае здароўе 
і фізічнае развіццё дзіцяці. 

3 асаблівым захапленнем ставяцца су-
часныя дашкольнікі да выкананых народ-
нымі майстрамі гліняных цацак, якія ад-
л ю с т р о ў в а ю ц ь п а ў п т у ш а к - п а ў к о н е й , 
вершніка на кані, гліняных соў. Гэта па-
буджае дзетак самастойна вырабляць з 
гліны конікаў, птушак, фігурак іншых жы-
вёл. Напярэдадні Саракоў дашкольнік і 
лепяць птушак і размалёўваюць іх. На 
Саракі выхаванцы гуляюць з птушкамі, у 
якасці падарунка нясуць зробленыя сваімі 
рукамі цацкі бацькам, маленькім брацікам 
і сястрычкам. Культурная народная тра-
дыцыя ўваходзіць у рэальнае жыццё ма-
ленькага беларуса. 

Акрамя гліняных цацак, у народным по-
быце існавалі цацкі, якія выраблялі з дрэ-
ва. Драўляныя цацкі звычайна рабіліся 
майстрамі з імітацыяй рухаў ці дзеяння. 
Да такіх цацак адносяцца «Кавалі», «Піла-
вальшчыкі», «Коннікі», «Кураняты дзяўбуць 
зерне», «Мядзведзь-гімнаст» і да т. п. Тэх-
ніка цацак, якія рухаюцца, простая і дас-
тупная дзіцячаму разуменню. Яны пабуда-
ваны на прасцейшых законах механікі. 
Гульні з гэтымі цацкамі і сёння прываблі-
ваюць дзяцей і пабуджаюць іх да вынаход-
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ніцтва. Народная цацка, забаўляючы дзіця, 
адначасова знаёміць яго з навакольным 
жыццём, з працай дарослых (кавалі куюць, 
пілавальшчыкі пілуюць дровы і г. д.). Так-
сама з дрэва выраблялі цацачную мэблю, 
посуд, прылады працы. 

Але асобнае месца сярод драўляных 
народных цацак займае лялька. На пра-
цягу стагоддзяў гэтая цацка не губляе 
сваёй актуальнасці. 

Дзіцячыя лялькі выконвал іся раней 
вельмі проста. Да драўлянай цуркі маца-
валі валасы з кудзелі, вуглём малявалі твар, 
а з кавалка тканіны шылі адзенне. Здаўна 
дзяўчынкі самі выраблялі ўмоўную ляль-
ку. Яны спавівалі (скручвалі), як дзіця, ка-
валак тканіны, дрэва ці пук саломы. 

Яшчэ ў сярэдзіне XX стагоддзя ў кож-
най сям'і ў вёсцы і ў горадзе дзеці гулялі 
з такімі лялькамі. Сучасныя дзеткі, якія 
ходзяць у дашкольную ўстанову, не гуля-
юць з падобнымі цацкамі. Але час ад часу 
малое пачынае само рабіць ляльку, скруч-
ваючы тканіну, робячы так званы скруташ, 
альбо згорташ. 

Выкарыстанне ў практыцы работы да-
школьных устаноў традыцыйнай беларус-
кай лялькі дазваляе зрабіць больш ціка-
вым знаёмства дашкольнікаў з адметнас-
цю побыту беларусаў, з аздабленнем бе-
ларускай хаткі. 

Шырокае распаўсюджванне ў Беларусі 
атрымалі народныя цацкі з саломы: людзі, 
птушкі, жывёлы. Іх рабілі з аднаго-двух па-
рознаму складзеных і перавязаных саламя-
ных пучкоў. Такімі цацкамі дашкольнікі гу-
ляюць і сёння. Да народных святаў выха-
ванцы ўстаноў дашкольнай адукацыі разам 
з бацькамі плятуць з саломы «калядкі», «зо-
рачкі», «павучкоў» на Каляды, «жавароначкаў» 
на Саракі, вербную галінку на Вербніцу. 

А яшчэ для вырабу цацак у Беларусі 
выкарыстоўвалі лучынкі, шышкі, жалуды, 
розныя тканіны. Любяць карыстацца гэ-
тымі матэрыяламі для стварэння цацак і 
сучасныя дзеці. 

Варта адзначыць, што ніякі іншы від на-
роднай творчасці так актыўна і глыбока 
не выхоўвае ў дзіцяці нацыянальныя рысы, 
эстэтычнае пачуццё, як народная цацка, 

якую дзіця любіць, з якой яно актыўна і 
творча дзейнічае. Па меркаванні А. А. Флё-
рынай, гэта звязана з тым, што праз цацкі 
народ аддае свае любоў і пяшчоту, свае 
весялосць і смех, свае думкі і веды, сваё 
ўменне, і менавіта ў гэтым заключана та-
кая вялікая сіла ўплыву народнай цацкі 
на асобу малога дзіцяці. 

Сёння народная цацка прысутнічае ва 
ўстановах дашкольнай адукацыі ці ў бе-
ларускім куточку, ці ў беларускай хатцы, 
але, на жаль, амаль што не выкарыстоўва-
ецца ў самастойных гульнях дзяцей. Такім 
чынам, з аднаго боку існуе неабходнасць 
удзелу народнай цацкі ў выхаваўчым пра-
цэсе, а з другога — назіраецца склада-
насць яе ўкаранення ў дадзены працэс. 

Знаёміць з народнай цацкай варта ўжо 
дзяцей малодшага дашкольнага ўзросту. 
Цацкі трэба паказваць пры чытанні твораў 
вуснай народнай творчасці, выкарыстоўваць 
на занятках па выяўленчай дзейнасці. 

Азнаямленне з народнай цацкай адбы-
ваецца і ў паўсядзённым жыцці, калі пе-
дагог звяртае ўвагу выхаванцаў на тую ці 
іншую цацку, якая ёсць у групе дашколь-
най установы, расказвае пра яе, прапануе 
ўважліва яе разглядзець і падахвочвае 
дзяцей да выказвання сваіх уражанняў аб 
цаццы. Такія заняткі добра суправаджаць 
чытаннем твораў беларускага фальклору, 
народнымі карагоднымі гульнямі. 

Дзеці чатырох гадоў ахвотна разгляда-
юць народныя цацкі, гуляюць з імі. У ста-
рэйшым дашкольным узросце дзецям на 
занятках распавядаюць пра працэс выра-
бу народных цацак, іх гісторыю, лёсы май-
строў. Дашкольнікі больш падрабязна зна-
ёмяцца з рознымі відамі цацак, іх трады-
цыйнымі асаблівасцямі, тэхнікай вырабу. 

Выкарыстанне беларускай народнай 
цацкі ў адукацыйным працэсе дашколь-
най установы ўзбагачае гульнявую дзей-
насць дзяцей, пашырае сферу пазнання 
імі сваёй этнічнай супольнасці, спрыяе 
развіццю ў выхаванцаў традыцыйных для 
нацыянальнай культуры беларусаў мас-
тацка-творчых навыкаў і ўменняў, фармі-
раванню таго «душевно-духовного укла-
да», які спатрэбіцца ім у далейшым жыцці. 
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