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«КАЛЯНДАР НАРОДНАЙ ЛЯЛЬКІ»
Лялькі суправаджаюць чалавека ўсё жыц-

цё. Гэта не толькі цацкі для дзіцяці, але і 
сімвал сувязі паміж пакаленнямі, абярэг, 
без якога не абыходзілася ніводная нагода: 
пажаданні здароўя і шчасця, змены пор года, 
заклік вясны, народнае свята, замова на вы-
кананне жадання, збор ураджаю, радзіны, 
вяселле… Кожнай падзеі — свая лялька, таму 
існуе іх вялікае мноства. Даведацца пра кож-
ную — значыць дакрануцца да адной з на-
родных традыцый, адчуць смак сапраўднай 
народнай культуры. 

Дзень за днём, тыдзень за тыднем падчас не-
рэгламентаванай дзейнасці і заняткаў па аду-

кацыйнай паслузе звыш базавага кампанента 
«Дзіцячае ручное ткацтва» нашы выхаванцы 
не толькі даведваліся пра новых лялек, але і 
спрабавалі самастойна іх вырабіць, і адначасо-
ва знаёміліся з традыцыямі і абрадамі нашых 
продкаў. Неўзабаве ва ўстанове дашкольнай 
адукацыі з’явілася цэлая калекцыя абрадавых 
лялек на ўсе поры года. У нас узнікла ідэя 
сістэматызаваць матэрыял, і мы зрабілі яго 
падобным на каляндар прыроды. Атрымаўся 
змястоўны гульнявы дапаможнік «Каляндар 
народнай лялькі», які можна выкарыстоўваць 
на працягу ўсяго года. Ён уяўляе сабой пано ў 
форме круга вялікага дыяметру. Круг падзе-

лены на чатыры сектары рознага ко-
леру, якія сімвалізуюць поры года. 
Зіме адпавядае блакітны колер, 
вясне — зялёны, лету — чырвоны, 
восені — аранжавы. Кожны сектар 
мае дадатковы падзел яшчэ на тры 
сегменты (яны ўмоўна абазначаюць 
месяцы) і адпаведнае пары года аз-
дабленне. Да кожнага сегмента пры-
мацавана абрадавая лялька, якую 
можна лёгка зняць (калі месяц ба-
гаты на святы, лялек можа быць 
некалькі). Усе лялькі створаны вы-
ключна з натуральных матэрыялаў 
(лён, бавоўна, сухія травы і г.д.). У 
гульнявым дапаможніку месцяц-
ца лялькі: Калядная Каза (студ-
зень), Масленка (люты), Вяснянка 
(сакавік), Вялікдзень (красавік), 
Сонечны конь (май), Скарбонка-
траўніца (чэрвень), Пакосніца 
(ліпень), Жніца (жнівень), Зер-
нявушка (верасень), Неразлучнікі 
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(кастрычнік), Берагіня (лістапад), Спірыдон-
сонцаварот (снежань).

«Каляндар народнай лялькі» распрацава-
ны з мэтай знаёмства дзяцей старшай гру-
пы (5—6 гадоў) з беларускімі абрадавымі 
лялькамі, з традыцыямі, народнымі святамі, 
далучэння да беларускай народнай культуры, 
развіцця маўлення. Гульнявы дапаможнік 
садзейнічае вырашэнню праграмных задач 
па розных адукацыйных абласцях вучэбнай 
праграмы дашкольнай адукацыі, а таксама 
выкарыстоўваецца пры аказанні адукацыйнай 
паслугі звыш базавага кампанента «Дзіцячае 
ручное ткацтва».

Кожны месяц нашы выхаванцы пачынаюць 
са знаёмства з новай лялькай, у іх паступова 
фарміруюцца ўяўленні пра народныя святы і 
абрады, звязаныя менавіта з гэтым месяцам і ад-
паведнай яму лялькай, адбываецца замацаванне 
прыкмет пары года, назваў месяцаў і г.д. 

Напрыклад, для таго, каб пазнаёміць дзя-
цей са старадаўнім абрадам Зажынкі, перша-
пачаткова прапаноўвалі ім разгледзець ляль-
ку першага снапа — Жніцу, расказалі, што 
яе стваралі перад пачаткам жніва. Першыя 
зрэзаныя каласы прывязвалі ляльцы на пояс, 
потым клалі яе на паласу і ад яе пачыналі 
жаць. Знаёмства з абрадам працягвалі падчас 
віртуальнага падарожжа на жытняе поле, 
калі расказвалі дзецям пра хлебаробаў, як 
сучасная тэхніка зрабіла палёгку ў іх працы. 
Далей, падчас падрыхтоўкі і правядзення 
забавы «Зажынкі», замацоўвалі ўяўленні 
дзяцей аб тым, як ствараецца лялька, аб ад-

паведным народным абрадзе, пазнаёмілі з 
новымі беларускімі народнымі гульнямі, 
прапанавалі спачатку дома разам з бацькамі, 
а потым і самастойна, падчас нерэгламанта-
ванай дзейнасці, зрабіць Жніцу і абыграць 
яе. 

На масленічным тыдні рабілі з выхаванцамі 
дачку Масленкі — Масленку дамашнюю, 
потым выстаўлялі лялек на акно ў група-
вым пакоі, каб вітаць вясну. Такім чынам 
падводзілі дзяцей да аднайменнага свята, якое 
мела пэўныя звычаі (усе частавалі адзін адна-
го румянымі блінамі, падобнымі на сонейка, 
ладзілі карагоды, гульні і г.д.). Прапаноўвалі 
дзецям разам з бацькамі прыгатаваць бліны-
пачастункі. Запрашалі сем’і прыняць удзел у 
падрыхтоўцы і правядзенні агульнай для ўсёй 
установы дашкольнай адукацыі забавы, пагу-
ляць у беларускую народную гульню «Блін 
гарыць!».

Такім чынам, выкарыстанне гульнявога 
дапаможніка падштурхнула калектыў да 
педагагічнай творчасці, развіцця ўзаема-
дзеяння з сем’ямі выхаванцаў. 

Народныя лялькі развіваюць у дзяцей 
фантазію, мастацкі густ, садзейнічаюць па-
трыятычнаму выхаванню. Створаныя з пава-
гай да роднай культуры, яны заслугоўваюць 
увагі і захаплення: іх умоўнасць, схематыч-
насць не ад беднасці, а ад багацця фантазіі 
народа-стваральніка. Яны маюць асаблівую 
энергію, дораць супакой, захоўваюць цяпло 
чалавечых рук, якія іх стварылі, і спрыяюць 
сувязі пакаленняў. 

ГуЛЬНІ І пРАКтыКАвАННІ з «КАЛеНДАРОм НАРОДНАЙ ЛЯЛЬКІ» 
ДЛЯ ДзЯцеЙ 5—6 гадоў

Гульня  
«ЗнайдЗі месца  

для лялькі»
мэта: замацаванне ўяўленняў 

дзяцей пра беларускія народныя 
святы і абрады і адпаведных ім ля-
лек, развіццё ўважлівасці.

матэрыял: гульнявы дапаможнік 
«Каляндар народнай лялькі». 

колькасць гульцоў: ад 1 да 12.
Ход гульні

Дзецям прапаноўваюць разгле-
дзець «Каляндар народнай лялькі», 
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