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         Міжнародны дзень роднай мовы абвешчаны Генеральнай 
канферэнцыяй  ЮНЭСКА 17 лістапада 1999 года. Ён адзначаецца з 2000 
года штогод 21 лютага з мэтай захавання і развіцця моўнай і культурнай 
разнастайнасці, падтрымкі шматмоўнай адукацыі. У сваю чаргу, 
Генеральная  Асамблея ААН у сваёй рэзалюцыі аб’явіла 2008 год 
Міжнародным годам моў.  2010 год быў абвешчаны Міжнародным годам у 
імя збліжэння культур. Дата для Дня была  выбрана у знак памяці падзей, 
адбыўшыхся у Дакке (зараз Бангладэш) 21 лютага 1952 года, калі ад куль 
паліцыянтаў загінулі студэнты, якія выйшлі на дэманстрацыю ў абарону 
сваёй роднай мовы бенгалі, якую яны патрабавалі прызнаць адной з 
дзяржаўных моў краіны. Мовы з’яўляюцца самымі моцнымі прыладамі 
зберажэння і развіцця нашай матэрыяльнай і духоўнай  спадчыны.  

        Паводле ацэнак  ЮНЭСКА, палова з прыкладна 6 тысяч моў міру 
могуць у  бліжэйшы час  страціць апошніх носьбітаў. Кожныя два тыдні ў 
свеце знікае адна мова, выносячы з сабой цэлую культурную і 
інтэлектуальную спадчыну.  Усе крокі па спрыянні распаўсюджвання родных 
моў служаць не толькі садзейнічанню моўнай разнастайнасці і шматмоўнай 
адукацыі, развіццю больш поўнага знаёмства з моўнымі і культурнымі 
традыцыямі па ўсім свеце, але і мацуюць салідарнасць, заснаваную на 
ўзаемаразуменні, талерантнасці і дыялогу. 

 
 

 
 
                                              

 



 
 

 

  Слоўнік беларускіх слоў 

“ Цікава гучыць”. 

 

 

 



 

 

 

 

  

 



 

 

 

«Што матуліна, а што татава?» 

Мэта: вучыць утвараць прыналежныя прыметнікі.  

Змест. Дарослы паказвае карцінкі (сукенка, акуляры, штаны, 

капялюш і інш.). Дзіця называе: «Сукенка — маміна...» і г. д. 

 

«Назаві колер» 

 Мэта: дапасоўваць прыметнікі да назоўнікаў па тэме: «Садавіна, 

агародніна».   

Змест.  Дарослы кідае мяч дзіцяці і называе садавіну альбо 

агародніну (яблык, агурок, бурак, сліва і г.д.), дзіця ловіць мяч, называе 

адпаведны колер (чырвоны, зялёны, сіняя і г. д.) і кідае мяч назад.  

 

«Адзін ці многа?» 

 Мэта: вучыць змяняць назоўнікі па ліках.   

Змест.  Дарослы называе словы ў адзіночным і множным ліку, а 

дзіця адказвае, колькі прадметаў назва¬на: адзін ці многа. У якасці 

гульнёвага дзеяння можна выкарыстоўваць перакіданне мяча.   

 

         «Што апранем ляльцы на прагулку?» 

Мэта: замацоўваць лексіку без нагляднай падказкі па тэме: 

«Адзенне. Абутак». 

  Змест. Дарослы называе некалькі відаў адзення і абутку і 

прапануе дзіцяці выбраць адзін адказ. Сутнасць гульні ў тым, што дзіця 

можа назваць тое слова, якое яно помніць.   

 

         «Магазін цацак»   

Мэта: актыўна распазнавацъ новыя словы.   

Змест. Дарослы апісвае новую цацку. Задача дзіцяці — хутчэй 

распазнаць яе і знайсці на «прылаўку магазіна». 

 

 

 

 



 

  

 

 “Гарлачык”     

Мэта: практыкаваць у бегу, ва ўменні дзейнічаць па сігналу, хутка 
арыентавацца ў навакольным. Развіваць увагу. 
 Апісанне гульні: дзеці сядзяць у крузе на кукішках. Гэта «гарлачыкі». Па 
кругу ходзіць пакупнік. Спыніўшыся каля каго-небудзь, ён пытаецца: 
 Колькі каштуе «гарлачык»? 
   Дзіця адказвае: 
  За «гарлачык» гэты 
Дай нам зусім крышку: 

Каб ніколі не хварэць – 
Маннай кашы лыжку. 

            Пасля гэтых слоў дзіця-гарлачык паднімаецца на ногі і бяжыць па 
кругу ў адным напрамку, а пакупнік – насустрач яму. Кожны імкнецца 
заняць свабоднае месца. Той, хто спазняецца, становіцца пакупніком. 
Правілы гульні: дзеці павінны бегчы па кругу ў розных напрамках пасля 
слоў «...маннай кашы лыжку»; кожны з іх імкнецца заняць свабоднае месца. 

                             “Шэры кот        
Мэта: удасканальваць навыкі хадзьбы і бегу ў калоне. Выхоўваць смеласць, 
спрыт, хуткасць рэакцыі. 
Апісанне гульні: дзеці выбіраюць ката па лічылцы: 
Раз, два, тры, чатыры 
Ката грамаце вучылі: 

Не чытаць, не пісаць, 
А за мышкамі скакаць. 

            Мышы становяцца за Катом у калону. Калона рухаецца па 
пляцоўцы. Паміж Катом і мышамі ідзе размова: 
            —   Ёсць мышы ў стозе? 
            —   Ёсць! 
            —   Баяцца ката? 
            —   Не!  
            —   А я, катафей, разганю ўсіх мышэй!  
            Мышы разбягаюцца, кот іх ловіць.   
 

 



 

 

                                                    

                                                   

 ВЕЛЬМІ ВАЖНА навучыць сённяшніх дзяцей з павагай ставіцца 
да беларускай мовы, а таксама бегла на ёй размаўляць. Яны мала 
чуюць родную мову ў шырокім ужытку, а таму маюць бедны 
слоўнікавы запас, іх маўленне знаходзіцца пад уплывам рускай 
мовы. Хоць наша ўстанова i з’яўляецца рускамоўнай, але мы шмат 
увагi ўдзяляем развiццю менавіта беларускага маўлення дзяцей.   

Увесці рускамоўных дзяцей у атмасферу жывога беларускага 
слова, далучыць іх да багацця роднай мовы, адчуць яе прыгажосць, 
мелодыку, своеасаблівасць нам дазваляюць фальклорныя і лепшыя 
класічныя творы для маленькіх дзяцей: калыханкі, забаўлянкі, 
песенькі, казкі, вершы і інш. Гэта робіцца з мэтай развіцця 
першапачатковых навыкаў разумення мовы, умення паўтараць за 
выхавальнікам і па меры магчымасці самастойна ўзнаўляць 
узоры беларускага маўлення (асобныя словы, кароткія забаўлянкі, 
песенькі, лічылкі і г.д.), што служыць фарміраванню ў іх 
пачуццёвай асновы руска-беларускага двухмоўя.  

 Фарміраванне гутарковага беларускага маўлення з дзецьмi 
мы вядзем па наступных напрамках: развіццё маўлення ў працэсе 
штодзённых узаемаадносін выхавальніка з дзецьмі ў розных відах 
дзейнасці;  

 заняткi па развіццю беларускага маўлення;    

 самастойная маўленчая дзейнасць дзяцей.  
Так, пры навучаннi дашкольнікаў малодшага ўзросту 

выхавальнiкi асаблiвую ўвагу ўдзяляюць рэпрадуктыўнаму 
беларускаму маўленню (завучванне і ўзнаўленне кароткіх паэтыч - 
ных твораў), з дзецьмі сярэдняга ўзросту ажыццяўляюць 
навучанне прадуктыўнаму маўленню, гэта значыць уменню 
будаваць самастойныя па змесце і форме выказванні на 
беларускай мове (расказванне па карціне, пра цацку або прадмет, 
з асабістага вопыту). У адпаведнасці з вучэбнай праграмай з 
дзецьмi сярэдняга i старэйшага ўзросту адзін раз на тыдні 
праводзім заняткі па развіцці беларускага маўлення, на якіх 
выхавальнікі актыўна выкарыстоўваюць дыдактычныя і 
народныя гульні, малыя формы фальклору, народныя казкі, 
апавяданні, вершы, загадкі і паданні, інсцэніруюць казкі, вершы і 
г.д. 
  

 

 



 

 
 
 

Беларускі   нацыянальны   

касцюм  

                          
Лэпбук  

«РАДЗІМА  НАША – БЕЛАРУСЬ!» 

                          

                                                                                                                            
 

 



  

 

 Вучым разам 
 

 

    Родны край 

О мой любы родны край, 

Ты - прыгожы, нібы рай. 

І нідзе ў другіх краях 

Шчасным быць не змог бы 

я.                      Ніл Гілевіч       
  

   
       

        Беларусь 

Ад Нёмана да Сожа - 

Так светла і прыгожа. 

Дзе Нарач, Белавежа - 

Гаюча так і свежа. 

Суладна і супольна, 

Гасцінна, хлебасольна. 

І радасна на дзіва, 

Бо гэта ўсё - Радзіма! 

             Уладзімір Мазго 
 

    
           Радзіма 

Дарагая спадчына - 

Гэта ты, зямля мая, 

Гэта мова матчына, 

Без якой нямая я. 

             Лена Казючыц           

 

 
        Ветлівыя словы 

“Калі ласка”,”дзякуй”, 

“Добры дзень”- 

Ветлівыя словы 

Чую ад людзей. 

Ветлівымі словамі 

Буду даражыць, 

З ветлівымі словамі 

Лёгка жыць. 

   Тадзіяна Кляшторная 
 

     
           Пралеска 

Белыя бярозы 

Спалі на узлеску, 

Як сваю галоўку 

Узняла пралеска. 

Тоненькую ножку 

З-пад пярыны белай 

На зямлю пралеска 

Ставіла нясмела. 

               Вера Вярба
 


