
Дзяржаўная ўстанова адукацыі “Яслі-сад № 5 г. Нясвіжа” 
 

Гульнявы дапаможнік “Падарожжа па роднаму краю” 
 

Мэта: фарміраванне нацыянальнай самасвядомасці ў дзяцей 
старэйшага дашкольнага ўзросту. 

Задачы:  
замацоўваць веды выхаванцаў пра гімн, сцяг, герб як 

нацыянальныя сімвалы Рэспублікі Беларусь;  
фарміраваць уяўленне дзяцей аб адметных асаблівасцях 

нацыянальнага беларускага адзення; 
замацоўваць выкарыстанне ў маўленні выхаванцаў назваў 

прадметаў адзення; 
знаёмiць выхаванцаў з асноўнымi вiдамi дэкаратыўна-

прыкладнога мастацтва (разьба па дрэве, вышыўка, керамiка, ткацтва, 
вырабы з саломы); 

замацоўваць прадстаўленне аб жывельным і раслінным свеце 
роднага краю; 

развіваць сацыяльныя і пазнавальныя матывы, інтарэс да 
прадметаў рукатворнага свету і культурных традыцый Рэспублікі 
Беларусь;  

выхоўваць пачуцце патрыятызма, гонару за поспехі і дасягненні 
беларускага народа. 

У адпаведнасцi з вучэбнай праграмай дашкольнай адукацыі 
састаўлены гульнявыя заданні рознай тэтатыкі: 

1. “Дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь”; 
2. “Нацыянальнае беларускае адзенне”; 
3. “Традыцыйныя рамествы беларусаў”; 
4. “Беларускі посуд”; 
5. “Беларускія нацыянальныя стравы”; 
6. “Прырода Беларусі”. 

Гульнявы дапаможнік “Падарожжа па роднаму краю” 
прапануецца для індывідуальнай і падгрупавой работы з выхаванцамі. 

Узрост: 5-7 гадоў. 
 
 

  



1.  “Дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь” 
 

Гульнявое практыкаванне “Мая Беларусь!” 
Дзецям прапануецца разгледзець выявы герба і сцяга Рэспублікі 

Бедарусь, апісаць іх і растлумачыць, што абазначаюць гэтыя сімвалы.  
Пасля выканання задання дзеці стоячы слухаюць гімн 

Рэспублікі Беларусь. 
 
Гульнявое заданне “Размалюй герб і сцяг” 
Педагог прапануе выхаванцам размаляваць герб і сцяг 

Республікі Беларусь. 
 
 

2. “Нацыянальнае беларускае адзенне” 
 
Дыдактычная гульня “Назаві элементы нацыянальнага адзення” 
Мэта: замацаванне уяўленняў у дзяцей дашкольнага ўзросту пра 

элементы нацыянальнага касцюма, далучэнне да нацыянальнай 
культуры. 

Гульнявая задача: фарміраваць уменне называць элементы 
нацыянальнага адзення на беларускай мове, выхоўваць асновы 
нацыянальнага светапогляду. 

Матэрыял: малюнкі з адлюстраваннем беларусскага 
нацыянальнага адзення. 

Ход гульні 
Варыянт 1 
Педагог прапануе дзецям карткі з адлюстраваннем беларускіх 

нацыянальных касцюмаў. Выхаванцам неабходна назваць элементы 
адзення на беларускай мове. 

Варыянт 2 
Педагог прапануе дзецям параўнаць дэталі адзення ў дарослых і 

дзяцей, чым адрозніваюцца (хусцінка - какошнік, галаўны ўбор у 
мужчыны і хлопчыка і т.д.). 

 
Гульнявое заданне “Размалюй беларускі нацыянальны касцюм”. 
Педагог прапануе выхаванцам размаляваць беларускі 

нацыянальны касцюм. 
 
 
 

  



3. “Традыцыйныя рамествы беларусаў” 
 

Дыдактычная гульня “Традыцыйныя рамёствы беларусаў” 
Мэта: фарміраванне ўяўленняў аб асаблівасцях беларускіх 

рамёстваў (ткацтва, саломапляценне, ганчарства, разьба па дрэву, 
вышыўка, пляценне з лазы)  і прадметах дэкаратыўна-прыкладнога 
мастацтва (вырабы з нітак, саломы, гліны, тканіны, лазы). 

Гульнявая задача: далучаць дашкольнікаў да беларускай 
нацыянальнай культуры; выхоўваць асновы нацыянальнага 
светапогляду. 

Матэрыял: гульнявое поле з выявамі традыцыйных рамёстваў 
беларусаў, карткі з малюнкі прадметаў дэкаратыўна-прыкладнога 
мастацтва (гарлач, свістулька, пеўнік, драўляны конік, збан, капялюш, 
лялька з саломы, скарбонка, кашуля, паясок, кашы, калыска, ручнік і 
інш.), канверт для малюнкаў. 

Ход гульні 
Педагог прапануе дзецям малюнкі вырабаў дэкаратыўна-

прыкладнога мастацтва па чарзе і называе кожны. Дзеці на гульнявым 
полі вызначаюць рамяство, да якога адносіцца прапанаваны выраб і 
накладваюць малюнак на яго выяву. 

 
Гульнявое заданне “Размалюй беларускі посуд” 
Педагог прапануе выхаванцам размаляваць беларускі посуд. 
 

4. “Беларускі посуд” 
 

Дыдактычная гульня “Беларускі посуд” 
Мэта: замацаванне ведаў выхаванцаў аб прадметах беларускага 

посуду. 
Гульнявая задача: далучаць дашкольнікаў да беларускай 

нацыянальнай культуры; выхоўваць асновы нацыянальнага 
светапогляду. 

Матэрыял: гульнявое поле з выявамі посуду (міскі керамічныя, 
гляк з ручкай, гаршчок, гарлач, крынка, дзяжа), карткі з выявамі 
посуду. 

Ход гульні 
Выхаванец выбірае адну картку з выявай посуду, называе яго 

назву, назначэнне, з якога матэрыялу ен зроблены. Затым картку 
замацоўвае на гульнявым полі.  

 
 

 



5.  “Беларускія нацыянальныя стравы” 
 
Дыдактычная гульня “Беларускія нацыянальныя стравы” 
Мэта: замацаванне ведаў выхаванцаў аб беларускіх народных 

стравах 
Матэрыял: гульнявое поле з выявамі беларускіх страў (халаднік, 

дранікі, клецкі, калдуны, мачанка, наліснікі), карткі з выявамі страў. 
Ход гульні 

Выхаванец выбірае адну картку з выявай беларускай 
нацыянальнай стравы, называе яе назву, з якіх прадуктаў яна 
прыгатавана. Затым картку замацоўвае на гульнявым полі.  

 
 

6. “Прырода Беларусі” 
 

Дыдактычная гульня “Хто застаўся?” 
Мэта: фарміраванне ўмення знаходзіць жывёлу з супрацьлеглай 

прыкметай і выключаць яе з прапанаванага шэрагу жывёл 
Гульнявая задача: замацоўваць веды аб характэрных 

асаблівасцях знешняга выгляду і ўмовах жыцця лясных жывёл 
Беларусі, выхоўваць асновы нацыянальнага светапогляду. 

Матэрыял: ліст з выявамі жывёл (мядзведзь, алень, заяц, ліса, 
зубр, воўк)  

Ход гульні 
Педагог “загадвае” адну з шасці жывёл беларускага лесу і 

прапануе дзецям адгадаць яго па прапанаваных сцвярджэннях-
прыкметах. Затым зачытвае дзецям першае сцвярджэнне, дзеці 
выбіраюць адну з жывёл, якая не валодае названай прыкметай і 
выключаюць яе з шэрагу. Педагог зачытвае наступнае сцвярджэнне, 
дзеці выключаюць па прыкмеце другую жывёлу. Гульня працягваецца 
да апошняй пакінутай выявы жывёлы, якая і будзе “загаданай”, калі 
дзеці рабілі правільны выбар. Затым гульня паўтараецца з іншай 
жывёлай. Сцвярджэнні неабходна зачытваць у пэўным парадку. 

Варыянт 1 
-Гэта жывёла не ўсяедная. 
-Гэта жывёла не яркай афарбоўкі. 
-У гэтай жывёлы няма доўгіх вушэй. 
-Гэта жывёла не драпежнік. 
-Гэта жывёла не з'яўляецца сімвалам Беларусі. 
(Застаецца алень) 
Варыянт 2 
-Гэта жывёла не лазіць па дрэвах. 



- Гэта жывёла невялікая. 
-Гэта жывёла не мае капытоў. 
-Гэта жывёла не грызун. 
-Гэта жывёла не жыве ў зграі. 
(Застаецца воўк) 
Варыянт 3 
-Гэта не касалапая жывёла. 
-У гэтай жывёлы няма доўгіх ног. 
-Гэтую жывёлу не называюць шэрым. 
-Гэта жывёла не драпежнік. 
-Гэта буйная жывёла. 
(Застаецца зубр) 
Варыянт 4 
-Гэта жывёла не спіць зімой. 
-Гэтая жывёла не з'яўляецца сімвалам Беларусі. 
-Гэта жывёла не мае рагоў. 
-Гэта жывёла драпежнік. 
-Гэта жывёла не жыве ў зграі. 
(Застаецца ліса) 
Варыянт 5 
-Гэта не самае маленькае з прапанаваных жывёл. 
-Гэта не даўганогая жывёла. 
-Гэта не траваядная жывёла. 
-Гэта жывёла не ўмее выць. 
-Гэтая жывёла не адрозніваецца хітрасцю ў беларускім 

фальклоры. 
(Застаецца мядзведзь). 
 
Гульнявое практыкаванне “Знайдзі цень” 
Неабходна спалучыць цень з выявай адпаведнай жывелы. 
 
Гульнявое заданне “Загадкі пра птушак” 
Мэта: развіццё уяўлення, мовы, мыслення. 
Педагог прапануе выхаванцам адгадаць загадкі пра птушак і 

суаднесці малюнкі з выявай адпаведнай птушкі. 
У шэрай шубцы пер’явой, 
І ў марозы ён герой. 
Назаві яго хутчэй! 
Хто там скача?..(Варабей) 
 
Да яліны, да сасны  
Доктар прыляцеў лясны. 



Палячыў сасну, яліну 
І высокі бор пакінуў, 
Паляцеў у той лясок, 
Дзе бярозавы піў сок. (Дзяцел) 
 
У чырвоных ботах 
Ходзіць па балоту. 
Захаваўшы лапкі, 
Спрытна ловіць жабак. (Бусел) 
  
Ні хвіліны не маўчала, 
Ночку цэлую крычала. 
Аж пад раніцу ў самой 
Забалела галава –  
Рупар выключыла свой, 
Спаць улеглася … (сава) 
 
Гэта птушка белага колеру з доўгай шыяй. (Лебедзь) 
Як на рэчку прылятае, адразу ў ваду нырае. (Качка) 
 
Гульнявое практыкаванне “Знайдзі цень” 
Неабходна спалучыць цень з выявай адпаведнай птушкі. 

 
 
Дыдактычная гульня “Знайдзі, што апішу” 
Мэта: фарміраванне ўмення знаходзіць расліну па пералічаных 

прыкметах. 
Гульнявая задача: замацоўваць уяўленні аб характэрных 

асаблівасцях кветак, выхоўваць асновы нацыянальнага светапогляду. 
Матэрыял: ліст з выявамі кветак: лён, дзьмухавец, васілёк, 

рамонак, званочак, ландыш. 
Ход гульні 

Педагог апісвае адну з выстаўленых на пано карцінак, 
выхаванцы слухаюць і адгадваюць. За правільны адказ выхаванец 
атрымлівае фішку. У каго з дзяцей да канца гульні набярэцца большая 
колькасць фішак, той лічыцца пераможцам.  

Апісанне раслін на малюнках:  
Лён - кветка з блакітнымі пялёсткамі, з валокнаў якой ткуць 

палатно, шыюць вопратку, робяць сувеніры. 
Дзьмухавец - кветкі гэтай расліны ярка-жоўтыя, падобныя на 

маленькіх куранят, якія корпаюцца ў зямлі. 



Васілёк - пялёсткі гэтай кветкі падобныя на язычкі блакітна-
сіняга колеру. Расце ў полі сярод жыта і пшаніцы. 

Рамонак - кветка нагадвае яркае сонейка, акружанае белымі 
пялёсткамі. 

Званочак - кветачкі па сваёй форме падобныя на сапраўдны 
звон. Днём у добрае надвор'е кветкі глядзяць у неба, а ў выпадку 
дажджу ці з надыходам цемры нахіляюцца да зямлі.  

Ландыш - духмяная расліна з мноствам маленечкіх белых 
кветачак, падобных на званочкі. Занесена ў Чырвоную кнігу. 

 
Гульнявое практыкаванне “Знайдзі цень” 
Неабходна спалучыць цень з выявай адпаведнай кветкі. 

 
 




