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   Дашкольнае дзяцінства з’яўляецца першай і вельмі важнай ступенню ў 

выхаванні нацыянальнай самасвядомасці дзіцяці. Менавіта дашкольны 

ўзрост  – важнейшы  перыяд станаўлення асобы, калі закладваюцца 

перадумовы якасцей чалавека -  грамадзяніна, развіваюцца ўяўленні дзяцей 

аб чалавеку, грамадстве і культуры. Выхаванне нацыянальнай 

самасвядомасці  дзяцей –адна з самых актуальных задач нашага часу. На 

жаль у наш час матэрыяльныя каштоўнасці дамініруюць   над духоунымі, а 

ўяўленні аб дабрыні, вялікадушшы ў дзяцей часта бываюць  скажонымі. 

Разумеючы актуальнасць гэтай праблемы на сучасным этапе мы педагогі 

лічым, што фарміраванне асобы дзіцяці немагчыма без фарміравання 

нацыянальнай самасвядомасці. Работа у гэтым накірунку пачынаецца з 

вывучэння нарматыўнай прававой базы і метадычнай літаратуры, якая сёння 

дазваляе падыйсці з розных бакоў  да пытання патрыятычнага выхавання 

дзяцей. А таксама падабраць формы і метады работы , найбольш адпаведныя 

канкрэтным умовам работы ў дзіцячым садзе ўлічваючы задачы вучэбнай 

праграмы дашкольнай адукацыі. 

 

 

1. 



  У ўстановах дашкольнай адукацыі работа па выхаванню        нацыянальнай 

самасвядомасці  вядзецца  у  сістэме: 

1.метадычна работа з педагогамі па павышэнню прафесійнай кампетэнцыі ; 

2.адукацыйная праца з дзецьмі; 

3.супрацоўіцтва з бацькамі выхаванцаў; 

4.супрацоўніцтва з соцыумам. 

        Праз эфектыўныя формы павышэння кваліфікацыі і розныя віды 

метадычнай дзейнасці ва ўстанове адукацыі педагогі атрымліваюць 

дасканальныя веды па тэме выхавання нацыянальнай самасвядомасці: 

- Тэматычная выстава ў інфармацыйна - метадычным кабінеце “Мой 

родны горад”, “Радзіма белых буслоў” .  

- Выстава дзіцячай мастацкай літаратуры па далучэнні дзяцей да 

беларускай культуры,   

- Выстава метадычнай  літаратуры  па тэме «Мой родны кут»,наглядных  

дапаможнікаў “Рэпрадукцыі твораў беларускіх мастакоў, “Партрэты 

беларускіх мастакоў”, «Ручнік – як лёс”, “Беларуская гліняная цацка”, 

“Саломка-чараўніца”,  “Скульптура і архітэктура Беларусі”, 

“Беларускія народныя гульні”,  серыя літаратурна – мастацкага 

выдання “Скарбы Радзімы” і іншыя.  

- Семінар-практыкум “Духоўна - патрыятычнае выхаванне дзяцей 

дашкольнага ўзросту”  (заняткі “Вывучаем культурную спадчыну  

беларусаў”,”Шляхі і сродкі далучэння  дзяцей дашкольнага узросту да 

беларускіх нацыянальных традыцый”, “Беларускія народныя гульні як 

сродак далучэння дашкольнікаў да беларускай нацыянальнай 

культуры”, “Дзіцячы фальклор як частка нацыянальнай культуры” і 

іншыя.) 

- Кансультацыя “Пазнавая   сучаснае і мінулае». 

- Адкрыты прагляды “Фальклор – душа народа”, “І мова родная 

гучала…” 

- Анкетаванне выхавацеляў “Патрыятычнае выхаванне дзяцей 

дашкольнага ўзросту праз выкарыстанне фальклору”.  

- Майстар-клас “Далучэнне выхаванцаў да роднай мовы праз 

літаратурную спадчыну”, “Дзень беларускай кухні” . 

2. 

   



 

Фарміраванне нацыянальнай самасвядомасці ў дзяцей дашкольнага ўзросту 

ажыццяўляецца  ў адпаведнасцi  з  вучэбнай  праграмай дашкольнай 

адукацыі па наступных накірунках: 

1.Мая Радзіма – Беларусь. Мінск – сталіца Рэспублікі Беларусь. 

Задачы:пазнаёміць выхаванцаў з геаграфічным становішчам Рэспублікі 

Беларусь; з людзьмі, якія праславілі рэспубліку; як жывуць, працуюць і 

адпачываюць беларусы. Даць звесткі пра гімн, сцяг, герб Рэспублікі як 

нацыянальных сімвалах.  

2.Мой родны горад.  

Задачы:  пашыраць i паглыбляць  веды выхаванцаў  аб месцы, дзе нарадзiуся; 

далучаць да гiсторыi сваёй роднай мясцiны, выхоўваць гонар за  родны горад. 

3.Мая сям'я.  

Задача: фармiраваць у выхаванцаў  уяўленнi аб сваёй сям`i;  аб    

радаслоўнай, як старажытнай  беларускай  традыцыi. 

4.Прырода маёй  краіны  

Задача: знаёміць выхаванцаў з чырвонай кнігай Рэспублікі Беларусь; з 

сімваламi Беларусi (сасна, зубр, бусел, кветкі  iльна, канюшыны і васілька) 

5.Архітэктура,жывапіс, графіка, скульптура Беларусі. 

Задача: пазнаёмiць выхаванцаў з беларускiмi мастакамi-жывапiсцамi,  

мастакамi-графiкамi, са скульптурай Беларусi. 

7.Беларуская народная творчасць. 

Задача: знаёмiць выхаванцаў з асноўнымi вiдамi дэкаратыуна-прыкладнога 

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

8.Беларускі фальклор. 

Задачы: знаёмiць выхаванцаў з беларускiмi казкамi, паданнямi, легендамi,  

калыханкамi. Прывiваць цiкавасць да беларускага фальклору. Выхоўваць 

павагу да духоўных каштоўнасцей  беларусаў. 

3. 

10.Народныя  святы.  



Задача: знаёмiць выхаванцаў з беларускiмi святамi, абрадамi, традыцыямi. 

Выхоўваць павагу да сваёй спадчыны. 

11.Мая прыгожая родная мова.  

Задача: фармiраваць устойлiваю цiкавасць i станоучыя адносiны  выхаванцаў 

да роднай беларускай  мовы, жаданне авалодаць ёю.  

11.Беларускія народныя  гульні.  

Народныя  гульні  ў комплексе з іншымі выхаваўчымі сродкамі ўяўляюць 

аснову для фарміравання ў дзяцей  неабходных фізічных якасцей  і навыкаў, 

выхавання ў іх нацыянальнай самасвядомасці і цікавасці да гісторыі і 

культуры свайго  народа.               

Аднак,  выкананне  задач па выхаванню  нацыянальнай  самасвядомасцi была 

бы неэфектыўнай без далучэння да яе бацькоў выхаванцаў.  Формы 

супрацоўнiцтва з бацькамi: 

1. Бацькоускi сход на тэму: «Роля сям`i  ў выхаваннi павагi  дзяцей  да  

роднай краiны». 

2. Анкетаванне   бацькоў на тэму  «Патрыятычнае выхаванне дзяцей 

дашкольнага ўзросту». 

3. Кансультацыi «Вучымся размаўляць па - беларуску», «Бабулiны 

пацешкi» 

4. Сумесная творчасць  малюнкаў бацькоў i дзяцей «Мой родны горад». 

5. Сумесная падрыхтоўка   дарослых i дзяцей  да конкурсу чытачоў 

«Квiтней, Беларусь!» 

6. Iнфармацыйныя лiсткi «Фальклор – душа народа», «Мудраслоўе на 

кожны дзень», «Святы беларускага календара» 

7. Удзел бацькоў у правядзеннi народных свят  «Калядкi», «Восеньскi 

кiрмаш». 

Супрацоўнiцтва  з соцыумам: наведванне  бiблiятэкi, музея , школьнага 

музея, школы мастацтва,  выстаў. 

I толькi сiстэматычная работа дазволiць даць дзецям  уяўленнi пра гiсторыю 

свайго народа i краiны, прывiць любоў да прыроды i культурных 

каштоўнасцей роднага края, краiны, так як менавiта на гэтай аснове 

выхоўваецца нацыянальная самасвядомасць.  

                                                                                                                         4. 

 



Калi ў вынiку  педагагiчнай працы бачым, што выхаванцы праяўляюць  

цiкавасць  да значымых падзей   у горадзе i краiне, эмацыянальна рэагiруюць 

на творы мастацтва , то можна казаць, што задача – выканана.  
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