
Вопыт работы 
па стварэнню ўмоў 

для арганізацыі 
адукацыйнага працэсу 

на беларускай мове 
 ў дашкольных установах 
з рускай мовай навучання



Накірункі дзейнасці 
развіцця беларускага маўлення дзяцей

Накірункі дзейнасці 
развіцця беларускага маўлення дзяцей

Работа
з дзецьмii

Работа
з бацькамii

Работа з 
выхаваль

нiкамiiкамii

• Спецыяльнiкамiа арганiкамiiзаванiкамiая дзейнiкамiасць (занiкамiяткi, святы, экскурсii  i 
iнiкамiш.)

• Сумiеснiкамiая дзейнiкамiасць выхавальнiкамiiка i дзяцей (гульнiкамiі, знiкамiосiнiкамiы, 
мiастацка-мiаўленiкамiчая дзейнiкамiасць i iнiкамiш.)

• Самiастойнiкамiая дзейнiкамiасць дзяцей (гульнiкамiявая, мiастацка-мiаўленiкамiчая, 
выяўленiкамiчая i iнiкамiш.)

• Бацькоўскiя сходы, клубы, вечарынiкамiы, гульнiкамiявыя трэнiкамiiнiкамiгi   i iнiкамiш.
• Канiкамiсультацыi, адкрытыя прагляды i iнiкамiш.
• Нагляднiкамiа-агiтацыйнiкамiая iнiкамiфармiацыя (памiяткi, iнiкамiфармiацыйнiкамiыя 

лiсты i iнiкамiш.)
• Анiкамiкетаванiкамiнiкамiе, апроснiкамiiкi, тэсты i iнiкамiш.

• Семiiнiкамiары, семiiнiкамiары-практыкумiы,  практыкумiы, дзелавыя 
гульнiкамii, мiайстар-класы, трэнiкамiiнiкамiгi  i iнiкамiш.

• Анiкамiкетаванiкамiнiкамiе,  самiаанiкамiалiз, канiкамiсультацыi, апроснiкамiiкi, тэсты i iнiкамiш.
• Адкрытыя прагляды формi работы з дзецьмii   па развіццi 

беларускага мiаўленiкамiнiкамiя, днiкамiі прафесійнiкамiага мiайстэрства 
• Самiаадукацыя выхавальнiкамiiка па авалоданiкамiнiкамiю беларускай мiовай  

(работа з мiетадычнiкамiай лiтаратурай, распрацоўка занiкамiяткаў, 
планiкамiаванiкамiнiкамiе i iнiкамiш.)



Патрабаванні да маўлення 
выхавальнікаў дашкольнай адукацыі 

Патрабаванні да маўлення 
выхавальнікаў дашкольнай адукацыі 

Змястоўнасць Дакладнасць 
маўлення 
Дакладнасць 
маўлення 

Выразнасць 
маўлення 

выхавальнiкамiік    павінiкамiенiкамi 
нiкамiесці дзецямi нiкамiовую 

праўдзівую 
інiкамiфармiацыю, 

раскрываць перад імiі 
ўзаемiасувязі, што 

існiкамiуюць у 
нiкамiавакольнiкамiымi жыцці, 

даваць ацэнiкамiку 
ўчынiкамiкамi дзяцей і 

дарослых

• гэта ўмiенiкамiнiкамiе з 
мiнiкамiогіх блізкіх па 

змiесце слоў 
выбраць тое, якое 

нiкамiайбольш 
дакладнiкамiа і поўнiкамiа 

характарызуе 
прадмiет або з’яву, 

іх уласцівасці

• гэта 
эмiацыянiкамiальнiкамiасць, 
ярка выражанiкамiыя 

аднiкамiосінiкамiы да таго, пра 
што гаворыцца, і да 

тых, камiу адрасаванiкамiа 
выказванiкамiнiкамiе



Формы метадычнай работы з педагагічнымі кадраміФормы метадычнай работы з педагагічнымі кадрамі

• семінары-практыкумы «Размаўляем па-беларуску»



Тыдні   беларускай   мовы   і  культурыТыдні   беларускай   мовы   і  культуры



Сустрэчы з пісьменнікамі Гомельшчыны



Арганiзацыя тэматычнага  асяроддзя зацыя тэматычнага  асяроддзя 
ў дашкольнай установе адукацыі

Арганiзацыя тэматычнага  асяроддзя зацыя тэматычнага  асяроддзя 
ў дашкольнай установе адукацыі

этнiкамiаграфiчнiкамiыя куткi 
“Мая радзіма – Мая радзімiа – 

Беларусь” 

этнiкамiаграфiчнiкамiыя куткi 
“Мая радзіма – Мая радзімiа – 

Беларусь” 

кнiкамiiжнiкамiыя куткi кнiкамiiжнiкамiыя куткi 

тэмiатычнiкамiыя 
альбомiы 

тэмiатычнiкамiыя 
альбомiы 

тэатральнiкамiа-
гульнiкамiявыя куткi  

тэатральнiкамiа-
гульнiкамiявыя куткi  

картатэка рухомiых 
беларускiх  

нiкамiароднiкамiых гульнiкамiяў

картатэка рухомiых 
беларускiх  

нiкамiароднiкамiых гульнiкамiяў

картатэка  
дыдактычнiкамiых 

гульнiкамiяў па развіцці 
беларускага 

мiаўленiкамiнiкамiя

картатэка  
дыдактычнiкамiых 

гульнiкамiяў па развіцці 
беларускага 

мiаўленiкамiнiкамiя

агляды-
конiкамiкурсы
агляды-

конiкамiкурсы



Арганiзацыя тэматычнага  асяроддзя зацыя тэматычнага  асяроддзя 
ва ўстановах дашкольнай адукацыі

Арганiзацыя тэматычнага  асяроддзя зацыя тэматычнага  асяроддзя 
ва ўстановах дашкольнай адукацыі



Арганізацыя адукацыйнага працэсу 

з выхаванцамі на беларускай мове
Спецыяльнiкамiа-арганiкамiiзаванiкамiыя 

формiы адукацыйнiкамiага 
працэсу (занiкамiяткі, гульнiкамiі-

занiкамiяткі)

Нерэгламiенiкамiтаванiкамiыя віды дзейнiкамiасці 
(гульнiкамiёвая, працоўнiкамiая, пазнiкамiавальнiкамiа- 
практычнiкамiая, мiастацкая дзейнiкамiасць i iнiкамiш.)

•    Непасрэднiкамiыя (нiкамiазiранiкамiнiкамiе, экскурсii,  разгляданiкамiнiкамiе 
прадмiетаў  i     iнiкамiш.)

•       Апасродкаванiкамiыя (разгляданiкамiнiкамiе  карцiнiкамi,  цацак,  
мiадэляў  i iнiкамiш.)

•    Непасрэднiкамiыя (нiкамiазiранiкамiнiкамiе, экскурсii,  разгляданiкамiнiкамiе 
прадмiетаў  i     iнiкамiш.)

•       Апасродкаванiкамiыя (разгляданiкамiнiкамiе  карцiнiкамi,  цацак,  
мiадэляў  i iнiкамiш.)

Нагляднiкамiыя 
мiетады

Нагляднiкамiыя 
мiетады

• Чытанiкамiнiкамiе і пераказ мiастацкіх твораў
• Завучванiкамiнiкамiе нiкамiа памiяць
• Аповед
• Абагульнiкамiяльнiкамiая гутарка

• Чытанiкамiнiкамiе і пераказ мiастацкіх твораў
• Завучванiкамiнiкамiе нiкамiа памiяць
• Аповед
• Абагульнiкамiяльнiкамiая гутарка

Слоўнiкамiыя
мiетады

Слоўнiкамiыя
мiетады

• Дыдактычнiкамiыя гульнiкамii
• Рухомiыя гульнiкамii  са слоўнiкамiымiі прыгаворамii
• Гульнiкамii-драмiатызацыi
• Iнсцэнiроўкiнiкамiсцэнiкамiiроўкi

• Дыдактычнiкамiыя гульнiкамii
• Рухомiыя гульнiкамii  са слоўнiкамiымiі прыгаворамii
• Гульнiкамii-драмiатызацыi
• Iнсцэнiроўкiнiкамiсцэнiкамiiроўкi

Гульнiкамiявыя
мiетады

Гульнiкамiявыя
мiетады



Конкурсы 
«Маленькія чытальнікі вершаў беларускіх паэтаў»

Конкурсы 
«Маленькія чытальнікі вершаў беларускіх паэтаў»
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