
Кансультацыя на тэму 

 “Гульня і праца ў жыцці дзяцей малодшага школьнага ўзросту” 

 

Складаная сістэма грамадскіх узаемаадносін і залежнасцяў, ўсталѐўвае ў 

школе, паступова пачынае пранізваць усю жыццѐ і дзейнасць дзяцей. Гэта 

адбіваецца і ў іх гульні. Гульня не знікае ў малодшым школьным узросце, яна 

набывае новыя формы і новы змест. Характэрнымі гульнямі для дзяцей 

малодшага школьнага ўзросту з'яўляюцца гульні з правіламі, якія рэгулююць 

расстаноўку сіл у грае дзіцячым калектыве. Асабліва тыповыя для іх гульні з 

разбіўкай на «партыі», дзе заўсѐды можна заўважыць элементы 

спаборніцтвы, барацьбы і ўзаемнай падтрымкі. У гульнях школьнікаў кожнае 

дзіця займае пэўную «гульнявую пазіцыю», складана суаднясенне з 

«гульнявой пазіцыяй» іншых удзельнікаў гульні. Коратка можна сказаць: 

гульні нашых школьнікаў - гэта групавыя гульні спаборнасці характару, 

аб'яднаныя адзінай грамадскай эмоцыяй і цвѐрдымі гульнявымі правіламі 

паводзін. У сацыяльна-камунікатыўнымдачыненні для 

сучасныхмалодшыхшкольнікаўхарактэрныярозныя формы 

разгортваннягульні: індывідуальна (напрыклад, 

пэўныявідыкамп'ютэрныхгульняў); ў пары (напрыклад, шахматы, шашкі, 

даміно, марскі бой, крыжыкі-нулікі і інш.); ў групе (напрыклад, рэжысѐрскія, 

ролевыя, гульні з правіламі); у камандзесупрацьіншайкаманды 

(часцейспартыўныя і розныярухомыягульні). 

У малодшым школьным узросце гульня ўжо не займае таго важнага месца, 

якое характэрна для яе ў дашкольным узросце, але яна ўсѐ ж мае немалое 

значэнне ў псіхічным развіцці малодшага школьніка. Школьнікаў, у 

адрозненне ад дзяцей дашкольнага ўзросту, якіх больш за ўсѐ прыцягвае сам 

працэс гульні, пачынаюць цікавіць зыход гульні, яе вынік. Таму гульні 

школьнікаў у значна большай ступені патрабуюць мэтанакіраванасці і 

валявой арганізацыі паводзін. На 

працягумалодшагашкольнагаўзростугульняістотназмяняецца як па форме, 

так і па змесце. 

Вельмічастапершакласнікі, асаблівадзяўчынкі, гуляюць у школу. 

Бодзецізвычайнагуляюць у тое, што мае для іхасабліваважнысэнс, 

наяўнасцьгульні ў школу ў маленькіхшкольнікаўяшчэ раз пацвярджае, 

якоевелізарнаемесцазаймае школа ў жыццідзяцей. 

Значнаемесцасяродгульняўдзяцеймалодшагашкольнагаўзроступачынаюцьзай

мацьрознага роду настольныягульні, якіяносяцьінтэлектуальны і 

спаборныхарактар(адныўдзельнікігульнівыйграюць, іншыяпрайграюць) і ў 

шэрагувыпадкаўвымагаюцьбольшціменшпрацяглай і 

мэтанакіраванайразумовайдзейнасці (гульня ў даміно, у шашкі, 

першыяспробыгуляцьу шахматы і г.д.). Новы змест і новыя формы 

гульняўз'яўляюццавыразамтыхасаблівасцяўпсіхікімалодшагашкольніка, 

якіяўзнікаюць у гэтыперыядразвіццядзіцяці. 

Такім чынам, хоць месца гульні ў жыцці дзяцей малодшага школьнага 

ўзросту, у параўнанні з дашкольным узростам, істотна змянілася, аднак і ў 



гэтым перыядзе гульні дзяцей маюць вялікае значэнне для развіцця псіхікі 

дзіцяці. Таму і ў гэтым узросце яны павінны быць прадметам сур'ѐзнай увагі 

педагогаў і бацькоў. Асабліва вялікае значэнне мае пытанне аб працоўнай 

дзейнасці малодшых школьнікаў. 

У апошнія дзесяцігоддзі ва ўсім свеце актыўна развіваюцца навучальныя 

гульнятэкі і экспериментариумы, дзе ў гульнявой форме, праз непасрэднае 

маніпуляванне з прадметамі, знакамі, матэрыяламі дзеці асвойваюць розныя 

веды, фізічныя і хімічныя заканамернасці, звесткі пра навакольны свет, 

людзях, сваіх магчымасцях і т.п . Сучасныя навуковыя музеі становяцца 

інтэрактыўнымі і ў гульнявой форме даносяць дзецям навуковую 

інфармацыю. Гэта могуць быць розныя варыяцыі лато, гульні з загадкамі, 

канструктары, розныя варыянты стратэгій, матэматычныя і механічныя 

галаваломкі, рэбусы, лагічныя і ролевыя гульні. Для зняцця напружання або 

для фізічнага развіцця малодшых школьнікаў важныя розныя рухомыя і 

спартыўныя гульні. У шэрагунавучальныхсітуацыйважнаяспаборніцтва як 

складнікгульнявойдзейнасці. 

Функцыі гульні ў школе: 

• матывацыйная (стварае матыў дзейнасці, які значны для гульца, ня 

адсунуты ў часе і дазваляе ўключыцца ў дзейнасць з першых хвілін); 

• адукацыйная (у перыядпадрыхтоўкі да ролевайгульні і ў 

ходзеяегулецатрымліваеранейнезнаѐмуюінфармацыю, веды, 

якіязамацоўваюццазначнахутчэй за кошт практычнагавыкарыстання ў 

гульнявымпрацэсе); 

• выхаваўчая (развівае ў удзельнікахўменнепаважліваставіцца да 

каштоўнасцяўнавакольных, карэктнаадстойваючыўласныяпогляды; 

прышчапляе культуру паводзінаў); 

• развівае (развіваехуткасцьрэакцыі, гнуткасцьрозуму і паводзін, увага, 

памяць, творчыяздольнасці, арганізатарскіяякасці, акцѐрскіянавыкі); 

• камунікатыўная (развіваенавыкі культуры зносін, вучыцьпаводзінам у 

соцыуме, стымулюеўменнезавязвацькантакт, будаваць і 

падтрымлівацькамунікацыю); 

• эксперыментальная (дазваляебязбольнаэксперыментаваць, 

ажыццяўляцьапрабаваннеуласныхмагчымасцяў, 

спрыяючывыпрацоўцыўласнайпазіцыі і сістэмыпоглядаў); 

• компенсаторная (кампенсуепатрэба ў праяведаросласці, самастойнасці, 

уключаючыудзельнікаў у сацыяльназначныяадносіны); 



• тэрапеўтычная (спрыяеуменнюгасіцьканфлікты, здымаеагрэсіўнасць, 

стрэсы, прымушаеадцягнуцца ад адмоўныхэмоцый); 

• рэлаксацыйныя (здымаеэмацыянальнаенапружанне, выкліканаенагрузкай на 

нервовуюсістэму, у прыватнасці, прыінтэнсіўнымнавучанні). 

У школе гульнявая прастора і гульня як спосаб арганізацыі дзейнасці 

ўдзельнікаў адукацыйнага працэсу рэалізуюцца ў трох змястоўных кірунках: 

- выхаваўчая праца (гульнявое прастору ва пазаўрочнай дзейнасці, у 

сістэме розных мерапрыемстваў, конкурсаў, спаборніцтваў і інш.); 

- навучальная работа (дыдактычныягульні, гульнісценирования, 

матывацыйныгульні); 

- псіхолага-педагагічнаесуправаджэнне (камунікатыўныягульні, 

гульнявыятрэнінгі, псіхалагічныягульні, развіваючыягульні і інш.). 

Працоўная дзейнасць дзяцей гэтага ўзросту складваецца, перш за ўсѐ, з 

навучальнай працы і з дапамогі сям'і па гаспадарцы. І той і 

іншывідыпрацымаюцьвырашальнаезначэнне для фарміраваннямаральным 

боку асобымалодшагашкольніка. Ужо 

досыцьскладанаянавучальнаядзейнасць, поўнаясур'ѐзныхабавязкаў, якая 

ўзнікае ў ... дзіцяці разам з ягопаступленнему школу, змяняеягоасобу. Жыццѐ 

і дзейнасцьдзіцяці ў сям'ітаксамапачынаенабывацьбольш ясна 

выражаныпрацоўнайхарактар. У 

гэтымузросцедзіцяпачынаеадчувацьпатрэбустацьактыўным членам сям'і, або, 

як казаўМакаранка, «стацьсябрампрацоўнагасямейнагакалектыву». 

Малодшышкольнікпаступовапачынаезаймаць у сям'іновае ў параўнанні з 

дашкольнікаўмесца. У адрозненне ад дзіцяцідашкольнагаўзросту, 

жыццѐшкольніка ў сям'істановіццатолькічасткайягожыцця. Акрамясям'і, 

вялікае і важнаемесца ў ягожыцціпачынаезаймаць школа і звязаныя з 

ѐйабавязкі. У школьніказ'яўляеццасваѐўласнаесур'ѐзная справа, 

якоеѐнпавіненвыконваць і за якоеѐнадказвае, перш за ўсѐ, 

перадсваімнастаўнікам і таварышамі. Школьнік зараз не проста «дзіця», ѐн - 

вучань.Бацька і маціходзяць на працу, - ѐнходзіцьу школу. У іхѐсць свае 

працоўныяабавязкі, у яго - свае. Гэтарашучамяняехарактарадносіндзіцяці з 

бацькамі. У адносінах да дзяцейшкольнагаўзросту на 

першаемесцапавіннавылучаццапавагу і патрабавальнасць да дзіцяці. 

 З гэтага ўзросту, нягледзячы на занятасць у школе, дзеці пачынаюць 

прымаць значна больш актыўны ўдзел у працоўнай жыцця сям'і. Яны 

атрымліваюць дома пэўныя абавязкі, становяцца ў вядомай ступені 

памочнікамі старэйшых членаў сям'і. Часцей за ўсѐгэтабываедапамога па 

гаспадарцы: ўборкапакоя, удзел у апрацоўцыагарода, у сыходзе за 

хатніміжывѐламі. У 

некаторыхсем'яхстарэйшыядзеціпачынаюцьклапаціццапрамалянят. Ад 

школьнікабацькічакаюцьсапраўднай, рэальнайдапамогі, працы, які ў вядомай 

меры палягчаеіміхуласныпраца. Ад 

школьнікаўбацькіпатрабуюцьужобольшадказнагастаўлення да 



даручаюцьімпрацоўныхабавязкаў. Яны патрабуюць, каб у 10-11 

гадоўдзіцяўжоразумеўнеабходнасцьсваѐйпрацы; янычакаюць ад ягоспагады, 

жаданняпадзяліцьіхклопат; да 

дзіцяцішкольнагаўзростударослыяпрад'яўляюцьпатрабаванні, 

кабѐнадрозніваў, дзеканчаецца забава і пачынаюццаабавязкі, і каб за сваю 

працуѐнадчуваўадказнасць, дамагаючысядобрагаякасці і 

адчувальныхвынікаў. Такімчынам, у малодшым школьным узросце, у сувязі з 

пачаткамнавучання ў школе і новыміабавязкамі ў сям'і, 

упершынюадбываеццавыразныпадзелгульні і працы, г.зн. дзейнасці, 

штоажыццяўляеццадзелязадавальнення, якоеатрымліваедзіця ў працэсе 

самой дзейнасьці, і дзейнасці, накіраванай на дасягненнеаб'ектыўна-значнага 

і сацыяльна-ацэньванагавыніку. 

«Труд» дашкольніка - гэтапераважнапраца па самаабслугоўвання. 

Працашкольніка - гэтапраца, звязаны з агульнымізадачамісям'і, якіўключаны 

ў яеграмадска-прадукцыйнуюпрацоўнуюдзейнасць. Тое, 

штошкольніквыконвае ў сям'іпэўнуюпастаяннуюпрацу, патрэбную для 

ўсіхчленаўсям'і, напрыклад, ходзіць у краму за пакупкамі, - выхоўвае ў 

ягоадказнасць за сістэматычнае, своечасовае і 

добрасумленнаевыкананнесваіхабавязкаў, прывучаеяголічыцца з жыццѐм і 

патрэбамііншыхчленаўсям'і ,падпарадкоўваць свае 

інтарэсыінтарэсамсямейнагакалектыва. У гэтайграмадскай баку 

працышкольніка і складзенаяяговыхаваўчая роля. Адказнасць і 

ўменнеарганізаваць свае паводзіны, як і ўсеіншыяякасці, 

павінныстацьрысаміхарактару, асобыдзіцяці, а гэтамагчыматолькі ў 

тымвыпадку, каліўсяжыццѐдзіцяці, - не толькі ў школе, але і ў сям'і, - 

будзеарганізавана так, кабвыхоўвацьгэтыяякасці.  


