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жывём у беларусі

Людміла ПІВАВАРЧЫК,
выхавальнік дашкольнай адукацыі,
Новаяльнянскі яслі-сад
Дзятлаўскага раёна Гродзенскай вобласці

КРАЙ РОДНЫ І ПРЫГОЖЫ
Многафункцыянальная гульня-вандроўка
для дзяцей старшай групы (5—6 гадоў) уяўляе
сабой выяву карты Рэспублікі Беларусь, размешчаную на сцяне, часткі-пазлы «Карта
Беларусі», кубік з кропкамі, колькасць якіх
ад 1 да 6, круг з сектарамі розных колераў
і лічбамі ад 1 да 6, наборы картак для
маршрутаў, карткі з фотаздымкамі славутасцей, вытворчасці, прыродных краявідаў,
архітэктуры, прадметаў дэкаратыўнапрыкладнога мастацтва.
Падчас гульні-вандроўкі ў дзяцей замацоўваюцца і паглыбляюцца ўяўленні пра родны край, яго прыроду, культуру, народную творчасць, прамысловасць, сталіцу Рэспублікі Беларусь;
развіваюцца камунікатыўныя ўменні ў зносінах на беларускай
мове, памяць, мысленне, увага, уменне паслядоўна выказваць
свае думкі; выхоўваецца пачуццё гонару за сваю краіну і народ.
Выкарыстоўваць гульню-вандроўку можна на занятках і ў
гульнявой дзейнасці. Колькасць гульцоў — 2 і больш. Чарговасць
вызначаецца пры дапамозе лічылкі.

Варыянты арганізацыі гульні
СКЛАДЗІ ПАЗЛ
Мэта: фарміраванне ўяўленняў пра геаграфічнае размяшчэнне Рэспублікі Беларусь.
Матэрыял: карта Беларусі, часткі-пазлы
«Карта Беларусі».

прапануе з частак-пазлаў «Карта Беларусі»
скласці цэлую выяву. Пасля выканання задання прапануецца суаднесці атрыманую
выяву з рэальнай картай краіны.
Выкарыстоўваецца як самастойная гульня,
так і як стартавая ў цыкле.

Ход гульні

ТУР ПА БЕЛАРУСІ

Дзеці разглядаюць карту Рэспублікі Беларусь, апісваюць прасторавае размяшчэнне
кожнага рэгіёна. Потым педагагічны работнік

Мэта: замацаванне ўяўленняў пра
знакамітыя мясціны Рэспублікі Беларусь;
развіццё актыўнага маўлення.
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ру атрыманых фішак. Кожнаму колеру адпавядае тэматычны сектар (славутасці,
помнікі архітэктуры, адметныя сучасныя
архітэктурныя пабудовы, прамысловыя прадпрыемствы сталіцы). На стале раскладзены
карткі з фотаздымкамі. Гульцам па сігналу
неабходна выбраць тыя, што адпавядаюць
тэматыцы, і назваць выяву на іх.

ВАНДРУЙ І РАСКАЗВАЙ

Матэрыял і абсталяванне: кубік, круг з
сектарамі розных колераў і лічбамі ад 1 да
6, наборы картак для маршрутаў, магнітная
дошка, фішкі.

Ход гульні
Педагагічны работнік з дзецьмі пры дапамозе лічылкі выбірае экскурсавода, ён
кідае кубік. Лік, які выпаў на кубіку, вызначае колер сектара з нумарам маршруту (варыянты маршрутаў: сучасная архітэктура,
архітэктурныя помнікі Беларусі, прамысловасць краіны). Кожнаму маршруту адпавядае набор пранумараваных у пэўнай
паслядоўнасці картак. (Напрыклад: № 1 —
Брэсцкая крэпасць, № 2 — Белавежская пушча, № 3 — Навагрудскі замак, № 4 — Мірскі замак, № 5 — Траецкае прадмесце.) Экскурсавод
запрашае «турыстаў» адправіцца на экскурсію
па пэўным маршруце: ён прымацоўвае картку
пад № 1 на магнітную дошку і пачынае распавядаць пра гэты аб’ект, потым «турысты»
перамяшчаюцца да аб’екта № 2 і г.д. У перыяд
свайго аповеда экскурсавод можа задаваць
«турыстам» пытанні, за правільны адказ яны
атрымліваюць фішку. Перамагае той, у каго
больш за ўсё фішак.

ГОСЦІ СТАЛІЦЫ
Мэта: замацаванне ўяўленняў пра
знакамітыя мясціны сталіцы Рэспублікі Беларусь; узбагачэнне слоўніка.
Матэрыял: фішкі розных колераў па
колькасці гульцоў, карткі з фотаздымкамі
славутасцей, помнікаў, адметных сучасных архітэктурных пабудоў, прамысловых
прадпрыемстваў сталіцы.

Ход гульні
У гульні ўдзельнічае да 10 чалавек. Дзеці
аб’ядноўваюцца ў групы адпаведна коле-

Мэта: замацаванне ўяўленняў пра Рэспубліку Беларусь, яе прыроду, вытворчасць, культуру, вядомых людзей, архітэктуру; развіццё
актыўнага маўлення.
Матэрыял: кубік, круг з сектарамі розных
колераў і лічбамі ад 1 да 6, наборы картак з
фотаздымкамі па тэмах («Прырода», «Праца
і вытворчасць», «Культура і народная творчасць», «Вядомыя людзі», «Архітэктурныя
помнікі», «Архітэктура сучаснасці»).

Ход гульні
Гульцы па чарзе кідаюць кубік, вызначаюць
нумар і колер сектара — тэматыку, па якой
выбіраецца заданне. Колеру сектара адпавядае пэўная колькаць тэматычных картак з
фотаздымкамі. Кожны гулец выбірае неабходны набор картак, тлумачыць свой выбар і
вядзе аповед. Пры неабходнасці педагагічны
работнік ці адзін з гульцоў дапаўняе і
ўдакладняе яго. Па выніках гульні пераможцу
прысвойваецца тытул «Краязнаўца».

МІНУЛАЕ І СУЧАСНАСЦЬ
Мэта: сістэматызацыя ўяўленняў і развіццё цікавасці да мінулага і сучаснасці
бацькаўшчыны; стымуляванне зносін на беларускай мове.
Матэрыял: карткі са схематычнай выявайабазначэннем тэматыкі пытанняў («Мінулае»,
«Сучаснасць»), фішкі.
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