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Значнае месца ў развіцці мовы і маўлення дзяцей адводзіцца казкам, якія 
прызначаны актывізаваць увагу вучняў, выхоўваць у іх цікавасць да мовы, 
развіваць маўленне і памяць. К.Д.Ушынскі адзначаў, што «не толькі ўмоўным 
гукам вучыцца дзіця, вывучаючы родную мову, але п’е духоўнае жыццё і сілу з 
грудзей роднага слова» [1, с. 12].

Казачныя вобразы – гэта першыя крокі ад яркага, канкрэтнага да 
абстрактнага. Дзіцячая свядомасць пераадольвае стадыі ад наглядна-вобразнага 
мыслення да філасофскіх, этычных абагульненняў. «Дзіця добра ведае, што ў 
навакольным свеце няма ні Бабы Ягі, ні Царэўны Лягушкі, але яно ўвасабляе ў 
гэтых вобразах дабро і зло і кожны раз, калі расказвае адну і тую ж казку, 
выказвае свае асабістыя адносіны да добрага і дрэннага» [2, с. 181]

Выкарыстанне казак : абуджае цікавасць да роднай мовы, фарміруе 
нацыянальную самасвядомасць вучняў,папулярызуе беларускі фальклор,
садзейнічае развіццю вуснага маўлення,узбагачае слоўнікавы запас вучняў.

Гнуткае, здольнае на прадбачанне ўяўленне дзіцяці можа рэальна 
дапамагаць аператыўнаму мысленню, і нават неабходна яму. Найбольш ярка 
ўяўленне праяўляецца ў маляванні і складанні казак.
Уяўленне ў жыцці дзіцяці адыгрывае большую ролю, чым у жыцці дарослага, 
праяўляецца значна часцей, і часцей дапускае парушэнне жыццёвай рэальнасці 
[3, с. 282–285]. 

Для развіцця і ўдасканалення творчых здольнасцей можна прымяняць 
нестандартныя віды работы над казкай: змяненне канцоўкі казкі,змена сітуацый 
у знаёмых казках, метад «Новы погляд» (вучням прапануецца надзяліць 
галоўных герояў супрацьлеглымі якасцямі або звярнуць увагу на іншыя іх 
якасці, не заўважаныя адразу), распавяданне знаёмай казкі з пропускам 
дзеясловаў ці назоўнікаў, рэклама казкі, прыём, звязаны з гараскопам, калі 
вучні прыдумваюць новыя незвычайныя прыгоды ў адпаведнасці з якасцямі і 
схільнасцямі асобнага знака задыяка.

Вельмі карыснай з’яўляецца работа па складанні ўласных казак і паводле 
знаёмых казак: «Заканчваем казку», «Казка з дапамогай малюнкаў», «Калаж з 
казкай»(прыдумванне новай казкі на основе ўжо вядомых казак), «Знаёмыя 
героі ў новых абставінах», «Выратавальныя сітуацыі ў казках» (вучні павінны 
знайсці высце са складаных абставін), «Казкі на новы лад» (новы погляд на 
вядомыя сюжэты), «Салата казак», ці сустрэча герояў некалькіх казак у адной. 
Гэты прыём сутыкнення герояў розных казак у адной казцы дае шырокія 
магчымасці выбіраць самыя розныя варыянты працягу дзеяння, бо ў кожнага 
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героя – свой шлях, «Мадэляванне казак» (складанне казак па прадметна-
схематычнай мадэлі) [4, с.17-18].

Варта на ўроках беларускай мовы выкарыстоўваць і лінгвістычную казку. 
Лінгвістычная казка – від навучання, які лепш за ўсё зарэкамендаваў сябе для 
вучняў малодшых і сярэдніх класаў. З яе дапамогай можна займальна 
пазнаёміць з нормамі беларускай мовы, членамі сказа, рознымі часцінамі мовы.

Эфектыўным прыёмам у рабоце па развіцці маўлення малодшых 
школьнікаў з’яўляецца работа з мультымедыйнай казкай. Актыўнаму 
ўспрыманню дзецьмі казкі садзейнічае выкарыстанне ІКТ, у прыватнасці, 
мультымедыйных прэзентацый, якія забяспечваюць паспяховае ўспрыманне 
інфармацыі дзякуючы нагляднасці. Персанажы казак могуць ажываць 
дзякуючы анімацыі: рухаюцца малюнкі, словы, літары. Пры дапамозе 
прэзентацыі можна патлумачыць незнаёмае дзецям слова, напрыклад, элементы 
назвы элементаў нацыянальнага касцюму, прадметаў побыту (світка, кросны, 
збан, кудзеля і інш.). 

З выкарыстаннем сродкаў мультымедыя зручна ажыццяўляць 
міжпрадметныя сувязі, асабліва паміж урокамі беларускай мовы і чытання. 
Выкарыстанне слоўнага матэрыялу казак для засваення пэўных правіл 
беларускай мовы садзейнічае абуджэнню зацікаўленасці школьнікаў. Вядома, 
што веды найлепей засвойваюцца, калі яны падмацаваны эмацыйным 
успрыманнем. Сродкі мультымедыя дапамагаюць праводзіць слоўныя гульні, 
дэманстраваць красворды, ілюстрацыі да прыказак і фразеалагізмаў, якімі 
нярэдка насычаны фальклорныя творы. 

Выкарыстанне беларускага фальклору на занятках спрыяе павышэнню 
матывацыі вучняў, удасканаленню іх моўнай культуры, абуджэнню цікавасці да 
вывучэння беларускай мовы, твораў беларускай літаратуры

Такім чынам, вывучэнне роднай мовы становіцца больш эфектыўным пры 
выкарыстанні практыкаванняў, створаных на аснове казак. Стварэнне і 
прымяненне на ўроках беларускай мовы лінгвістычных казак садзейнічае 
актыўнаму ўспрыманню вучнямі матэрыялу.

Выкарыстанне сродкаў інфармацыйна-камунікатыўных тэхналогій пры 
рабоце з казкай робіць працэс навучання цікавым і займальным, стварае ў
дзяцей бадзёры працоўны настрой, палягчае пераадоленне цяжкасцей у
засваенні навучальнага матэрыялу, падтрымлівае і ўзмацняе цікавасць дзяцей
да навучальнага прадмета.
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