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Развіваемся ў дзейнасці

Людміла КУЛІГІНА,
выхавальнік дашкольнай адукацыі
вышэйшай катэгорыі,
яслі-сад № 15 г.Барысава
Мінскай вобласці

ПАЭТЫ — ДЗЕЦЯМ ПРА ЎСЁ НА СВЕЦЕ
ПАЭТЫЧНЫ ВЕЧАР ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ СТАРШАЙ ГРУПЫ (5—6 гадоў)
З УДЗЕЛАМ БАЦЬКОЎ
Мэта: далучэнне выхаванцаў да нацыянальнай культуры.
Праграмныя задачы: фарміраваць культуру ўспрымання паэтычных твораў; развіваць
актыўнае маўленне дзяцей, уменне выразна
выконваць паэтычныя творы; садзейнічаць далейшаму практычнаму авалоданню мастацкамаўленчай дзейнасцю; выхоўваць патрыятычныя пачуцці.
Матэрыял і абсталяванне: выстава малюнкаў, дзіцячыя музычныя інструменты,
хустачкі па колькасці дзяцей, аўдыязапісы:
беларускіх народных мелодый, песні «Трасуха» (сл. М. Чарняўскага, муз. А. Пыталева).
Папярэдняя работа: сумеснае стварэнне
дзецьмі і іх бацькамі малюнкаў на тэмы: «У
Беларусі — ясныя вочы», «Прырода роднага краю», «Я і мая сям’я», «Наша шчаслівае
дзяцінства», «Хай будзе мір на ўсёй зямлі!»,
арганізацыя выставы малюнкаў «Свет вачыма
дзяцей», вывучэнне вершаў, прыказак і прымавак пра сям’ю.

Ход мерапрыемства
У музычнай зале арганізавана выстава
малюнкаў дзяцей і іх бацькоў «Свет вачыма
дзяцей». Гучыць беларуская народная мелодыя, у залу ўваходзяць выхаванцы са сваімі
бацькамі і займаюць месцы.
Вядучы (В.). Дзяцінства — гэта цудоўная
краіна, у якой заўсёды знойдзецца мноства
цікавых гульняў і спраў. Сёння да нас завітала
свята — свята беларускай паэзіі для дзяцей.
Нашай Беларусі дзеткі —
Бы на лузе летнім кветкі:
Слава нашае Радзімы —
Дашы, Мішы, Светы, Дзімы.
Вам, чамучкі-непаседы,
Іры, Колі, Машы, Эды,
Ад паэтаў нашых — дзецям
Вершы пра усё на свеце.
			
М. Бабіцкая
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Да сённяшняга свята з вашай дапамогай мы
арганізавалі выставу, якая мае назву «Свет
вачыма дзяцей». Я запрашаю ўсіх пачаць знаёмства з яе экспанатамі.
Вядучы разам з дзецьмі і бацькамі падыходзяць да малюнкаў на тэму «У Беларусі — ясныя вочы», разглядаюць, дзеляцца ўражаннямі
і вяртаюцца на свае месцы.
В. Любові да Радзімы прысвечаны лепшыя
творы беларускіх паэтаў. Паслухайце, калі
ласка.
1-е дзіця.
Бор адвечны, рэк разлівы,
Залатыя горы, нівы,
Неба вольнае над імі —
Гэта ўсё мая Радзіма.
			
М. Маляўка

2-е дзіця.

Радзіма ў нас — бязмежная,
Спякотная і снежная.
Радзіма ў нас — цудоўная,
Багаццяў розных поўная.
Ва ўсім Сусвеце чутная.
Радзіма ў нас — лагодная,
Нібы матуля родная.
А самае галоўнае:
Усе ёй дзеці — роўныя.
			
А. Вольскі

Песня «Куточак зямлі»

(сл. і муз. Я. Жабко)
В. Ці можна любіць сваю Радзіму, не ведаючы роднай мовы, гісторыі, традыцый, свят
сваёй сям’і, сваёй краіны? Вядома, нельга.
Беларускія паэты ў сваіх творах пракладваюць першую сцяжынку да сэрцаў маленькіх
чытачоў. Простым, дасціпным словам верша,
казкі, апавядання, загадкі, лічылкі яны паказваюць дзецям прыгажосць, напеўнасць,
мілагучнасць роднай беларускай мовы.
Бацькі чатырох дзяцей па чарзе чытаюць
верш «Народ і песні» Анатоля Грачанікава:
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1. Вякамі страты лічыла
Айчына мая. Айчына.
Як бы ні бедавала,
А песні яна спявала.
2. Як кажуць сярод людзей,
Без песні няма надзей.
Народ без песні не ўмее,
Народ без песні — нямее.
3. Без песні свайго народа
Нямее нават прырода.
Ты любіш народ свой і край?
Песні яго спявай.
4. Вякамі раны лячыла
Айчына мая. Айчына.
Змагалася, ваявала,
А песні ўсё ж спявала.

Песня «Рэчанька»

(апрац. А. Рашчынскага)
В. Зараз я прапаную вам пазнаёміцца з
малюнкамі на тэму «Прырода роднага краю».
Усе падыходзяць да малюнкаў, разглядаюць
іх, дзеляцца ўражаннямі, потым вяртаюцца
на свае месцы.
В. У холад і ў спёку, у дождж і ў завіруху,
удзень і ўночы, летам і зімой ён заўсёды прыгожы — наш родны край, непаўторны сваімі
рэкамі і азёрамі, лясамі і лугамі, сцежкамі і
дарогамі… Белавежская пушча і Браслаўскія
азёры, Палессе і Свіслач, Налібокі і Нарач,
Бярэзінскі запаведнік і маленькая рэчка Проня — усё гэта наша родная прырода, наша
спадчына, якая аднойчы і назаўжды дадзена
кожнаму з нас разам з жыццём.
Прырода роднага краю заўсёды натхняла
беларускіх паэтаў.
Бацькі трох дзяцей па чарзе чытаюць урывак з верша «Як люблю я цябе, Беларусь!» Янкі
Журбы:
1. Як люблю я цябе,
Беларусь ты мая,
І як дорага мне
Прыгажосць ўся твая.
Вось я полем іду
Летняй цёплай парой,
Я любуюся тут
Нашай роднай красой.
2. Ў небе скрозь ясната,
Няма воблачка ў ім.
Вабіць душу маю
Даль блакітам сваім.
Палымнее усход —
Нібы ўспыхнуў пажар.
Сонцу гімны звіняць:
Колькі ў гімнах тых чар!
3. Я у пушчу прыйшоў,
Эх, які тут прастор!
Як далёка кругом
Лес шацёр распрасцёр!
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Тут бярозкі стаяць
Беласнежнай сям’ёй;
Упрыгожаны дол
Аксамітам-травой…

3-е дзіця.

Ясным днём і ноччу светлай
У бярозкі маладой
Ножка белая ўсё лета
Ззяе, быццам снег зімой.
Маладзік вачэй не зводзіць,
А яна — ва ўсёй красе,
А яна па гаі ходзіць,
Ножку мыючы ў расе.
			
А. Лапашыч

Песня «Іскрынка залатая»

(сл. К. Камейшы, муз. К. Цесакова)
Пасля выканання песні дзеці прымаюць
удзел у карагоднай гульні «Бярозка».
В. Зараз прапаную разгледзець малюнкі,
якія прысвечаны сям’і.
Вядучы разам з дзецьмі і бацькамі падыходзяць да малюнкаў на тэму «Я і мая сям’я»,
разглядаюць творы, дзеляцца ўражаннямі,
потым вяртаюцца на свае месцы.
В. Шмат твораў прысвечана сям’і — тым,
хто цярпліва выводзіць дзяцей на жыццёвыя
пуцявіны. Беларускія паэты не стамляюцца
пісаць вершы пра маці, яе добрае сэрца, ласкавыя рукі, пра яе душэўныя калыханкі.
4-е дзіця.
Склалі песеньку мы самі,
Наша песенька пра маму…
Мама гляне нам у вочы —
Адгадае, што мы хочам.
А калі яна смяецца —
Свеціць сонейка, здаецца.

5-е дзіця.

Мама песню заспявае —
Сум адразу прападае.
А рука ў яе такая:
Як пагладзіць — боль знікае.
Мама можа ўсё на свеце,
З мамай добра яе дзецям.
			
І. Муравейка

В. Хлопчыкі і дзяўчынкі, давайце пацешым
мам вясёлай музыкай у выкананні нашага
аркестра.
6-е дзіця.
Весялей, сябры, іграйце,
Праганяйце з хаты сон.
І ляноту праганяйце:
— Дзі-лі, дзі-лі, дзі-лі-дон!
			
Э. Агняцвет

Дзіцячы аркестр

(на выбар музычнага кіраўніка)
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