
Тамара ВАЙГЕНІЦА,
намеснік загадчыка 
па асноўнай дзейнасці,
Гальшанскі яслі-сад
Ашмянскага раёна  
Гродзенскай вобласці

ПАДМУРАК ДЛЯ ДАЛЕЙШАЙ РАБОТЫ
Патрыятычнае выхаванне ў сучасных умо-

вах — адзін з цэнтральных накірункаў у аду-
кацыйнай рабоце з дзецьмі. Менавіта таму 
Гальшанскі яслі-сад з 2015 года працуе ў рам-
ках рэспубліканскага інавацыйнага праекта 
«Укараненне мадэлі арганізацыі працэсу па-
трыятычнага выхавання ва ўстанове дашколь-
най адукацыі». Патрыятызм як маральная 
якасць не ўзнікае сам па сабе — ён з’яўляецца 
вынікам мэтанакіраванага выхавання ў да-
школьным узросце, бо гэта найбольш спры-
яльны перыяд для далучэння дзіцяці да нацы-
янальнай культуры. Педагагічныя работнікі 
нашай установы адукацыі сістэмна і плённа 
працуюць у вызначаным накірунку. Патрыя-
тычнае выхаванне ажыццяўляецца праз усе 
віды дзіцячай дзейнасці: гульні, заняткі, ме-
рапрыемствы, формы актыўнага адпачынку. 
Яно бачна ў дэталях інтэр’еру.

У кожнай групе абсталяваны куткі «Мая 
Радзiма — Беларусь», «Я — беларус», у 
якіх назапашаны матэрыял па азнаямленні 
выхаванцаў з аграгарадком Гальшаны, 
яго славутасцямі, знакамітымі землякамі, 
культурай беларускага народа, звычаямі 
і традыцыямі, сімволікай, нацыянальнымі 
святамі. Дапаўненнем стала стварэнне міні-
музеяў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва: 
«Беларускі лён», «Беларуская саломка», «Бе-
ларускае ганчарства», «Вырабы з лазы, лыка, 
бяросты», а таксама афармленне альбомаў 
з метадычнымі рэкамендацыямі па кожнай 
тэме для педагагічных работнікаў. 

Музейны пакой установы дашкольнай 
адукацыі «Беларуская хатка» папоўніўся 
экспанатамі беларускай вышыўкі, ткацтва. У 
метадычным кабінеце размешчана мульты-
медыятэка віртуальных музеяў «Мая малая 
радзіма», «Беларусь — мая Радзіма».

У яслях-садзе аформлена карта «Падарож-
жа па Гальшанах», дзякуючы якой выхаванцы 
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знаёмяцца з выдатнымі мясцінамі сваёй малой 
радзімы, бо выхаванне любові да яе, да мес-
ца, дзе дзіця нарадзілася, дзе знаходзіцца яго 
дом, стане ў будучым асновай для выхавання 
любові, павагі да сваёй краіны.

Менавіта ў дашкольным узросце фармі-
руецца самасвядомасць дзіцяці. Таму мы 
аб’ядналі намаганні ўстановы дашкольнай 
адукацыі і сям’і, што паспрыяла выхаванню ў 
дзяцей працавітасці, гуманізму, патрыятызму, 
фарміраванню актыўнай жыццёвай пазіцыі. 
Бацькі дапамагаюць папаўняць экспазіцыі 
створаных у групах міні-музеяў па сучас-

ным дэкаратыўна-прыкладным мастацтве 
Беларусі, актыўна ўдзельнічаюць ва ўсіх 
мерапрыемствах, якія праводзяцца ў яслях-
садзе: у экалагічных акцыях, экскурсіях, 
забавах, віктарынах і інш. Плённая праца 
педагагічных работнікаў і бацькоў спрыяла 
рэзультатыўнаму ўдзелу нашых выхаванцаў 
у міжнародных конкурсах.

Планамерная сістэматычная работа, вы-
карыстанне разнастайных форм і метадаў, 
агульныя намаганні ўстановы дашкольнай 
адукацыі і сям’і даюць станоўчыя вынікі і ста-
новяцца падмуркам для далейшай работы.

данута сКАрЖЫНсКАя,
выхавальнік дашкольнай адукацыі
вышэйшай катэгорыі,
Гальшанскі яслі-сад
Ашмянскага раёна  
Гродзенскай вобласці

АДКУЛЬ МОЙ РОД
ЗАБАвА ДЛЯ ДЗЯцЕЙ сТАРШАЙ гРУПЫ (5—6 гадоў)  

З УДЗЕЛАМ БАцЬКОў

Праграмныя задачы: стварыць умовы для 
сумесных зносін дзяцей і бацькоў; замацоўваць 
уяўленні пра сям’ю, малую радзіму, аб тым, 
што ў кожнага чалавека ёсць імя, аб членах 
сям’і, іх сваяцкіх сувязях, камунікатыўныя 
ўменні; развіваць сацыяльную актыўнасць у 
зносінах і сумеснай дзейнасці з аднагодкамі і 
дарослымі, цікавасць да гісторыі сваёй сям’і; 
выхоўваць гуманныя адносіны, эмацыяналь-
ную прыхільнасць і давер да блізкіх.

Матэрыял і абсталяванне: фотавыстава 
«Мая сям’я», радаводы сямей, аўдыязапіс песні 
«У друзей нет выходных» (сл. и муз. Т. Залуж-
ной) у выкананні групы «Барбарики».

Ход мерапрыемства
Вядучы (В.). Мы жывём з вамі на Ашмян-

шчыне, у адной з самых старажытных вёсак 
Беларусі, багатай на знакамітых людзей. Як 
называецца наша вёска? (Адказы дзяцей.) Ці ве-
даеце вы, адкуль пайшла яе назва? (Назва пай-

шла ад імя заснавальніка — князя Гольшы.) Якіх 
знакамітых людзей нашай вёскі вы ведаеце? 
(Соф’я Гальшанская, княжна з роду Гальшанскіх, 
стала каралевай Польшчы. Ёй у цэнтры Гальшан 
узведзены помнік. Юліянія Гальшанская, княжна 
з роду Гальшанскіх, прылічана да святых.)

Гэта нашы продкі, якія праславілі свой род 
станоўчымі справамі. Мы таксама можам 
пакінуць пасля сябе добры след. Па вашых 
учынках будуць памятаць і меркаваць пра 
ваш род, сям’ю.

Прапаную сёння адправіцца ў вандроўку 
«Адкуль мой род». 

Прыпынак «Наша сям’я»
В. Сям’я з’явілася на зямлі даўным-даўно.
— Кожны знае,
Што сям’я —
Гэта, перш за ўсё, —
Сем Я… 

  К. Жук 
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