
Экскурсія ў міні-музей “Беларуская хатка” 

 

“ТАЯМНІЦЫ БЕЛАРУСКАГА РУЧНІКА” 
 

Узроставая група: старэйшая 

 

Праграмны змест: 
- знаёміць з беларускім ручніком, яго арнаментам (раслінным, 

геаметрычным); 

- фарміраваць уяўленні аб асаблівасцях нацыянальнай культуры, 

культурных каштоўнасцях; 

- фарміраваць уяўленні аб асаблівасцях вырошчвання і апрацоўкі лёну; 

- узбагачаць слоўнік дзяцей назвамі прылад працы, дзеянняў падчас 

працы; 

- развіваць назіральнасць, увагу, памяць, мысленне, камунікатыўныя 

ўменні ў працэсе зносін; 

- выхоўваць павагу да працы дарослых, да культурных традыцый 

свайго народа, пачуццё гонару за сваю Радзіму. 

 

Матэрыялы: выстава ручнікоў з рознымі відамі арнаменту, скрыні з 

насеннем розных раслін, прылады для прадзення (прасніца, кудзеля), 

прылады для прасавання (качалкі), ілюстрацыі “Сімвалы беларускага 

арнамента”, “Вырошчванне і апрацоўка лёну”. 

 

Ход экскурсіі. 
 

Выхавальнік. 

- Ручнiк – адзiн з найбольш цiкавых фенаменаў традыцыйнай культуры 

беларусаў. Ён суправаджаў чалавека на працягу ўсяго жыцця. Штодзённа, 

змываючы сон, чалавек «ласкаў» твар ручнiком-уцiральнікам. Сям’я, 

сядаючы за стол і творачы малiтву, глядзела ў чырвоны кут, у якiм Святы 

Вобраз знаходзiўся ў абрамленнi самага прыгожага ручніка. Збiраўся чалавек 

у дарогу цi ў госцi, абавязкова браў з сабою ручнiк, з iм жа перад хатаю 

сустракаў дарагiх гасцей. На тонкi, мяккi ручнiк бабка-павiтуха прымала 

навароджанае дзiця. З ручнiком iшлi сватацца. Самую дарагую сямейную 

святыню – iкону, дазвалялася выносiць з дому толькi прыкрыўшы ручнiком. 

Звязана гэта з тым, што ручнiк з’яўляецца сiмвалам жыццёвага шляху, ён 

верны спадарожнiк беларусаў. 

Многія з вас звярнулі ўвагу на разнастайныя ручнікі, якія з’яўляюцца 

нейкім атрыбутам, што вабяць сваёй непаўторнасцю. І гэта сапраўды так. З 

даўніх часоў менавіта ручнік быў абавязковым у выкананні разнастайных 

абрадаў і паўсядзённых спраў. 
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Каб ручнік атрымаўся, трэба папрацаваць? (Адказы дзяцей) I праца гэта 

нялёгкая. Нездарма наш народ склаў шмат прымавак і прыказак аб працы. 

Давайце іх успамінаць. Я буду называць першую частку, а вы – другую. 

• Дзе няма ахвоты – там няма работы. 

• Зямлю грэе сонца – а чалавека праца. 

• Дзе гультай ходзіць – там зямля не родзіць. 

Добра ведаеце прыказкі і прымаўкі аб працы. А цяпер запрашаю ўсіх 

хлопчыкаў і дзяўчынак паразважаць З чаго вырабляюць ручнікі? (Адказы 

дзяцей) Амаль усе ручнікі вырабляюць з лёну. Іх ткуць на спецыяльных 

станках. Вы таксама спрабуеце ткаць на занятках па ручному ткацтву. Хто 

адкажа, што такое – лён? (Адказы дзяцей) Як у кожнай расліны, у лёне ёсць 

насенне. Давайце зараз уважліва паразглядаем насенне. (Падыходяць да 

выставы збожжа і насення) Гэта маленькія гладкія зярняткі карычневага 

колеру. Прапаную пагуляць. 

 

Гульня “Знайдзі лен”. 

Прапанаваць дзецям скрыні з насеннем розных раслін. Аднаму дзіцяці 

завязваюцца вочы ручніком. Трэба навобмацак знайсці насенне лёну. Гульня 

праводзіцца 2-3 разы. 

 

Выхавальнік. 

(Паказвае ілюстрацыі, прылады для прадзення: прасніцу, кудзялю) 

- Зараз я раскажу, як выраблялі ручнікі з лёну. Спачатку лянок сеялі, 

вырывалі, апрацоўвалі, і ў выніку атрымлівалася кудзеля, якую трэба было 

спрасці. Пасля чаго атрымліваліся тонкія ніткі шэрага колеру. Зімнімі доўгімі 

вечарамі ткалі жанчыны палатно, адбельвалі яго, і толькі пасля гэтага 

вышывалі незвычайныя ўзоры крыжыкам і роўнаддзю або гладдзю. І не 

проста яны працавалі іголкай з ніткай, а ўкладвалі ў кожны шывок часцінку 

сваёй душы і сэрца і верылі: створаная з любоўю рэч будзе несці дабро і свет. 

Калi жанчына садзiцца выконваць народную вышыўку, яна абавязкова 

выбiрае тэму твора, абдумвае кампазiцыю, каларыт, вызначае галоўныя i 

дадатковыя вобразы, якiя хоча выкарыстаць, каб перадаць сваю iдэю. Кожны 

ўзор мае свой сэнс. 

Разам з дзецьмі разглядаюць ілюстрацыі з арнаментам. Выхавальнік 

расказвае пра сімвалы арнамента. Дзеці разглядаюць арнамент на ручніках. 

Выхавальнік. 

- Дзеці, а вы не заўважылі, што на ручніках узоры вышыты рознымі 

колерамі? Заўважылі, малайцы! Я вам зараз растлумачу, які колер што 

азначае. Вось чорны колер – гэта Зямля. Толькі яна ў нас адзіная і нязменная. 

На ей мы працуем. Чырвоны колер – гэта жыццё, а жоўты – надзея, яе 

чалавек нясе ў сэрцы праз усё жыццё. А вось белы колер – гэта колер чысціні 

душы і спраў. Вось так, зразумела? (Адказы дзяцей). 

 

Гульня “Пакачай ручнік” (з прыладамі для прасавання: качалкамі). 
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Выхавальнік. 

- Каб ручнікі былі гладкія і прыгожыя, іх качалі ў качалкі. Давайце і мы 

паспрабуем. На роўную і гладкую палку накручваўся ручнік. Бралася 

качалка. Гэта такая рабрыстая прылада. Палку з ручніком клалі на лаўку і 

качалкай качалі па ёй, моцна прыціскоўваючы. 

Выхавальнік паказвае. Дзеці спрабуюць паўтарыць. 

 

Выхавальнік. 

- Вось вы і даведаліся аб асаблівасцях вырошчвання, апрацоўкі лёну, як 

з яго выраблялі ручнікі. Убачылі розныя вытканыя і вышываныя ручнікі, якія 

аздоблены геаметрычным і раслінным арнаментам. І гэта быў не проста 

прыгожы арнамент, а незвычайная таямніца і цэлая гісторыя, бо ручнікі мелі 

вялікі сэнс у жыцці нашых продкаў. Жанчыны, якія стваралі ручнікі, укладалі 

ў іх сваю душу. 

 

Падвядзенне вынікаў (пытанні да дзяцей). 

Развітанне. 

 

_________________________________________________________________ 
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         выхавальнік 
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         АХРАМУК 
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         2019 год 

 


