
АЗНАЯМЛЕННЕ ДЗЯЦЕЙ ДАШКОЛЬНАГА ЎЗРОСТУ З ГІСТОРЫЯЙ І КУЛЬТУРАЙ 

РОДНАГА КРАЮ ПРАЗ ПРАЕКТНУЮ І ДАСЛЕДЧУЮ ДЗЕЙНАСЦЬ 
 

Чарнавус Аксана Валянцінаўна,  

намеснік загадчыка па асноўнай дзейнасці 
дзяржаўнай установы дашкольнай адукацыі “Уздзенскі яслі-сад № 3” 

Барталевіч Валянціна Васільеўна,  

выхавальнік дашкольнай адукацыі   

дзяржаўнай установы дашкольнай адукацыі “Уздзенскі яслі-сад № 3” 

 

Адным з актуальных накірункаў работы ва ўстанове дашкольнай адукацыі сёння 

з’яўляецца выхаванне ў дзяцей і моладзі любові да роднага краю і гонару за яго. Вучэбнай 
праграмай дашкольнай адукацыі для дзяцей дашкольнага ўзросту вызначаны рад задач у даным 

накірунку. Гэта фарміраванне ўяўленняў аб сваёй сям’і і яе традыцыях, аб знакамітых людзях і 

славутасцях нашай краіны, дзяржаўных сімвалах і культурнай спадчыне Беларусі.  
У пошуку форм работы, якія б дазвалялі эфектыўна вырашаць задачы патрыятычнага 

выхавання дзяцей ў дашкольным узросце, і менавіта задач па фарміраванню грамадзянскасці і 

нацыянальнай самасвядомасці, патрыятычных пачуццяў, маральнай і эстэтычнай культуры, 

педагагічны калектыў нашай установы дашкольнай адукацыі звярнуў увагу на метад праектаў. 
Праектная дзейнасць заснавана на супрацоўніцтве педагогаў, дзяцей і іх бацькоў, яна дапамагае 

дзецям праз уласную дзейнасць стаць больш самастойнымі і садзейнічае развіццю іх 

пазнавальных і творчых здольнасцяў праз розныя віды дзейнасці. 
На працяну некалькіх гадоў у нашай установе плануюцца праекты, тэматыка якіх звязана 

з азнаямленнем дашкольнікаў з гісторыяй, культурай і традыцыямі роднага краю (“Сімвалы 

Беларусі”,  “Мая сям’я”, “Горад, у якім я жыву”, “Прырода Беларусі”, “Пісьменнікі Беларусі” і 
інш.). Звычайна, гэта кароткатэрміновыя праекты працягласцю 1-2 тыдні, якія разлічаны, перш 

за ўсё, на дзяцей сярэдняга і старэйшага дашкольнага ўзросту. 

Імпульсам для распрацоўкі і рэалізацыі праектаў звычаўна з’яўляюцца святы ці падзеі, 

якія адбываюцца жыцці краіны ці саміх выхаванцаў. Так, напрыклад, праект “Сімвалы 
Беларусі” быў прымеркаваны да Дня дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага сцяга, які адзначаецца ў 

нашай краіне штогод у другую нядзелю мая. У рамках праекта дзеці паглыбілі свае ўяўленні 

пра нашы дзяржаўныя сімвалы, герб і сцяг, развучылі гімн Беларусі і цяпер спяваюць яго ва 
ўрачыстых абставінах. Разам з бацькамі яны прынялі ўдзел у дэманстрацыі на 9 мая і 

ўскладанні кветак да помніка Перамогі ў нашым горадзе. Вядома, дзецям цяжка растлумачыць 

на словах сэнс гэтых святаў і выхоўваць павагу да сваіх сімвалаў. Яны павінны гэта адчуць. А 
гэта не магчыма без стварэння атмасферы ганарлівасці і станоўчага прыкладу дарослых, таму 

галоўная роля тут адводзілася педагогам і бацькам. 

У час вясновых канікул у мінулым годзе быў рэалізаваны праект “Пісьменнікі Беларусі”. 

Гэты праект узнік у сувязі з тым, што падчас тэматычнага кантролю па азнаямленню 
выхаванцаў з творамі мастацкай літаратуры, адміністрацыя ўстановы выявіла праблему, што 

дзеці дрэнна ведаюць творы беларускіх пісьменнікаў і паэтаў. У сітуацыі, калі задачы па 

мастацкай літаратуры, прадугледжаныя вучэбнай праграмай дашкольнай адукацыі, 
рэалізуюцца педагогамі звычайна ў нерэгламентаванай дзейнасці і на занятках па іншым 

адукацыйным абласцям як другасныя, мы разумелі, што нам не абысціся без дапамогі сям’і. 

Вядома, схіліць некаторых бацькоў да гэтай работы было вельмі цяжка і атрымалася не адразу, 

бо не сакрэт, што чытаюць цяпер мала ўсе, і дзеці і дарослыя. Спачатку чытанне і завучванне 
твораў на беларускай мове праходзіла толькі ў дзіцячым садку. Пазней, калі сталі рыхтавацца 

да конкурсу “Лепшы чытач верша на беларускай мове”, пачалі ўключацца бацькі. Узнаўленню 

адной з традыцый – сямейнае чытанне, спрыяла правядзенне акцыі “Чытаем усёй сям’ёй”, 
падчас якой кожны раз пасля прачытанага твора дзеці павінны былі рабіць пэўныя адзнакі на 

адпаведным экране актыўнасці чытачоў. І вось гэта форма дазволіла праявіць актыўнасць і 

саперніцтва саміх дзяцей і іх бацькоў у чытанні беларускіх твораў! Больш таго, дзеці старэйшай 
групы пачалі спрабаваць сябе ў складанні загадак на беларускай мове па мадэлям, што таксама 

выйшла за межы групы і прыцягнула бацькоў да сумеснай творчай дзейнасці. 



Знаёмства з творчасцю беларускіх паэтаў і пісьменнікаў цікава праходзіць у час 

наведванняў выхаванцамі раённай дзіцячай бібліятэкі. Нетрадыцыйныя формы работы і 
змястоўныя сустрэчы, арганізаваныя супрацоўнікамі бібліятэкі, дапамагаюць падтрымліваць 

цікавасць дзяцей да кнігі і беларускага слова. Віртуальныя экскурсіі ў нацыянальную бібліятэку 

і рэальнае наведванне школьнага музея К. Крапівы ў нашым горадзе даюць магчымасць 
дашкольнікам дакрануцца да гісторыі мастацкага слова. Але нішто не заменіць жывых зносін з 

сапраўднымі паэтамі і пісьменнікамі. Таму падчас правядзення літаратурна-музычнай гасцёўні 

“Беларускія паэты - дзецям” у дзіцячы сад былі запрошаны паэтэса, член раённага 

літаратурнага аб’яднання “Нёманец”  Вольга Бокуць і член саюза пісьменнікаў Беларусі 
Дзмітрый Вінаградаў. На сустрэчы гучалі вершы не толькі нашых землякоў, але і вершы Ніны 

Галіноўскай, Максіма Багдановіча, Рыгора Барадуліна, Васіля Віткі і іншых. Знаёмства 

дашкольнікаў з творчасцю сваіх землякоў выклікала ў іх непадробную цікавасць, пачуццё 
гонару і радасці. Мабыць таму, дзеці, уражаныя такой сустрэчай, падрыхтавалі ў падарунак 

гасцям спецыяльныя альбомы са сваімі малюнкамі да іх твораў.  

Рэалізацыя праекту “Мая сям’я” дазволіла значна пашырыць уяўленні дашкольнікаў пра 

сваю сям’ю, сямейныя традыцыі і сумесны адпачынак. Падчас праекту выхаванцы даведаліся 
пра значэнне сям’і ў жыцці чалавека, про тое, навошта патрэбна прозвішча і адкуль у нас імя па 

бацьку, пра старадаўнюю беларускую традыцыю - радавод. Усіх членаў сям’і дзяцей 

старэйшых груп, якія ўдзельнічалі ў рэалізацыі праекту, вельмі захапіла састаўленне сямейных 
радаводаў, многім прыйшлося знайсці шмат цікавай і карыснай інфармацыі пра сваю сям’ю. 

Такі праект аказаўся асабліва каштоўным для педагогаў і бацькоў. Выхавальнікі лепш 

пазнаёміліся з бацькамі, бабулямі і дзядулямі выхаванцаў, даведаліся пра іх лад жыцця і 
сямейныя традыцыі: святкаванне дзён нараджэння, Новага году і Калядкаў, любімы сумесны 

адпачынак і падарожжы. Кульмінацыяй праекту стаў восеньскі кірмаш і правядзенне “Свята 

ўраджаю”, у якім актыўны ўдзел прынялі бацькі выхаванцаў. Яны рыхтавалі касцюмы да свята, 

развучвалі песні, прыносілі і прадавалі ўраджай са свайго гароду і саду, наладзілі выставу 
вырабаў “Шчодрая восень”. Пад гукі беларускіх мелодый гаспадыня Васіліна частавалі гасцей 

хатняй выпячкай. Напярэдадні свята Дзень маці выхавальнікі  разам з педагогамі дзіцячага сада 

арганізавалі тэматычныя вечарыны ў групах і запрасілі сваіх матуль і бабуль. Сустрэчы 
прайшлі ў цёплай сямейнай атмасферы, дзеці чыталі вершы і спявалі песні пра матулю і 

бабулю, у конкурсах і танцавальным флэш-мобе “Бульба-дэнс” удзельнічалі дзеці і дарослыя. 

Госці адзначылі, што такія сустрэчы дапагаюць наладзіць дыялог паміж педагогамі і бацькамі, а 
таксама аб’ядноўваюць дарослых і дзяцей. Завяршыўся праект бацькоўскім сходам у групах, 

дзе ўсе ўдзельнікі дзяліліся сваімі ўражаннямі. Нечаканым для нас з’явілася тое, што на 

сустрэчу прыйшлі не толькі бацькі, але і некаторыя бабулі з дзядулямі. 

Работа, якая праводзіцца ў гэтым накірунку, дапамагае зблізіць усіх - дзяцей, бацькоў і 
педагогаў, садзейнічае ўстанаўленню цесных узаемаадносін паміж дарослымі і дзецьмі, 

перадачы іх сямейных традыцый ад аднаго пакалення да другога. Станоўча, что рэалізацыя 

праекта “Мая сям’я” між іншым садзейнічала рашэню і другіх важных для нас задач - 
павышэнне цікавасці да дзіцячага сада і павелічэнне колькасці законных прадстаўнікоў на 

бацькоўскім сходзе. 

Адзін з апошніх праектаў пад назвай “Усе прафесіі важныя, усе прафесіі патрэбныя” 

прайшоў на зімовых канікулах і зноў дазволіў актывізаваць бацькоў, праявіць іх творчыя і 
педагагічныя здольнасці. Падчас сустрэч і гутарак з дашкольнікамі бацькі не толькі расказалі  

пра тое, чым займаюцца на сваёй рабоце, але і прапанавалі цікавыя формы работы. Так, адна з 

матуль дзяўчынкі старэйшай групы арганізавала творчую майстэрню па азнаямленню дзяцей з 
беларускім народным промыслам – ганчарствам, расказала падрабязней пра яго, з дапамогай 

відэароліка прадэманстравала яго этапы, а таксама  разам з выхаванцамі паспрабавала ляпіць з 

гліны. Пазней матуля-майстар абпаліла вырабы ў печы і прынесла дзецям, каб яны іх 
дэкарыравалі. Яшчэ адна матуля была запрошана, каб расказаць пра сваю прафесію фатографа. 

Выхаванцаў групы ўразілі яе фотаздымкі роднага горада і краявідаў Узденскага краю. Таму 

працягам гэтай сустрэчы была падрыхтоўка матэрыялаў да адкрытага праекту віртуальных 

фотазамалёвак “Мая родная вуліца”. Некаторыя бацькі з гонарам адзначалі, што іх прафесія 
(найчасцей гэта прафесія ўрача, настаўніка, міліцыянера) стала ўжо сямейнай традыцыяй.   



      Асабліва хачу адзначыць ролю праектаў у даследчай дзейнасці дашкольнікаў, так як 

многія даследванні дзяцей узніклі менавіта падчас рэалізацыі праектаў. 
Напрыклад, тэма даследвання Соні Пінчук “Маленькая гісторыя вайны маёй сям’і: якая 

яна?”  нарадзілася падчас святкавання Дня Перамогі. Дзяўчынка сваім інтарэсам пабудзіла  

бацькоў да пошуку інфармацыі пра свайго прадзеда, які загінуў і без вестак прапаў у вайну, а 
таксама здзейсніла мару бабулі – разам знайшлі месца яго захавання. Іншыя дзеці з групы 

таксама зацікавіліся гісторыяй сям’і і з дапамогай сваіх бацькоў пачалі дазнавацца пра 

ўдзельнікаў вайны сярод сваіх родзічаў, і такіх знайшлося нямала.  Бясспрэчна, удзячнасць і 

павага да гісторыі сваёй краіны і продкаў працягвае жыць у сэрцах нашых дзяцей. 
 Наведваючы раённы гісторыка-краязнаўчы музей, аднаго з нашых выхаванцаў зацікавіла 

і здзівіла аднолькавасць прозвішчаў, калі гаворка ішла пра нашага земляка і знакамітага 

пісьменніка Беларусі Алеся Махнача. Так пачалася даследчая работа Цімафея Махнача на тэму 
“Алесь Махнач: хто ён для мяне і кім ён быў?”. Пры састаўленні сямейнага радаводу 

высветлілася, што гэта сапраўды сваяк нашага выхаванца. Хлопчык падрабязней даведаўся пра 

яго жыццёвы і творчы шлях, пабываў на яго малой радзіме, што натхніла яго нават на напісанне 

вершаваных радкоў. 
    Навогул, знакамітыя імёны землякоў, якія носяць раённая бібліятэка, школы, вуліцы 

горада Узда, пачалі цікавіць нашых выхаванцаў. Гэта стала падставай для даследчай тэмы “Аб 

чым мне расказала мая вуліца?” Ульяны Місючэнка, у ходзе якой дзяўчынка даведалася, чаму 
менавіта так названа яе вуліца. А хлапчукі Ціхан Ільюцік і Цімафей Братчэня ў сваёй даследчай 

рабоце “Аб чым расказалі вуліцы майго горада?” даведаліся, чым адметны вуліцы, на якіх 

жывуць іх сем’і.  Расказваючы пра свае даследванне  равеснікам, дзеці абудзілі ў астатніх 
цікавасць да пошуку інфармацыі пра назвы сваіх вуліц. Уключыліся ў гэтую карысную работу і 

бацькі, многія з іх прызналіся, што не ведаюць і не задумваліся, чаму і ў гонар каго іх вуліца 

так названа.  Аказалася, што даваць назвы ўстановам і называць вуліцы імёнамі знакамітых 

людзей – гэта таксама традыцыя.  
А вось ідэя даследвання Аляксандры Курловіч “Як прырода дапамагае прадказаць 

надвор’е” пазнаёміла дзяцей з яшчэ адной традыцыяй нашых продкаў – назіраць за паводзінамі 

жывёл і раслін, складаць народныя прыкметы  і прадказваць надвор’е. Даследчая работа Эміліі 
Лапіцкай “Чаму журавіны называюць “чырвоным золотам” Беларусі?” дапамагла дзецям 

падрабязней даведацца пра багатую прыроду нашай краіны.  

Пяць гадоў запар нашы выхаванцы з’яўляюцца фіналістамі абласнога этапу фестываля-
конкурса “Я - даследчык” у намінацыі “Мая Радзіма - Беларусь”, што з’яўляецца бясспрэчным 

паказчыкам эфектыўнасці работы ў гэтым напрамку. 

Так, рэалізацыя праектнай дзейнасці ўжо стала сістэмай работы ў нашай ўстанове 

адукацыі. Вядома, метад праектаў уключае даўно вядомыя ўсім формы работы, усё тое, што 
выхавальнікі дашкольнай адукацыі  робяць штотыднёва ў рамках тэматычнага тыдню. Але, 

практыка паказала, што праектная дзейнасць дазваляе больш глыбока, сістэмна, мэтанакіравана 

і разнастайна арганізаваць адукацыйны працэс, актывізуючы ўсіх яго ўдзельнікаў: педагогаў, 
выхаванцаў і іх бацькоў. А тэматыка праектаў, звязаная з пазнаннем традыцый і культуры 

роднага краю, дапагае эфектыўна вырашыць задачы патрыятычнага выхавання дашкольнікаў.  
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