
ПРИОБЩЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ К БЕЛОРУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Родная зямля… Родная хата… Родная мова… 

Менавіта ад бацькоўскага парога пачынаецца ўсё самае лепшае ў 

чалавека.  І вельмі важна прывіць дзіцяці з самага маленства пачуццё 

Радзімы — зямлі, на якой яно нарадзілася, якая дала яму жыццё і ўсё тое, 

што набыта і адпрацавана ў мінулым яго продкамі, навучыць з пашанай 

ставіцца да сям’і і роду, да сваёй малой і вялікай Радзімы. 

 

ВСЁ ИНТЕРЕСНОЕ ПРО БЕЛАРУСЬ 
 

Сусветная памяць ЮНЕСКА 

 

Вы, вядома ж, бывалі ў Мірскім замку, а мо і ў Нясвіжскім. Магчыма, 

хадзілі па таемных сцежках Белавежскай пушчы. У замках 

захапляліся выдатным майстэрствам старажытных дойлідаў, бачылі 

цудоўныя карціны, скульптуры ...   

Роднае мястэчка 

 

У самым цэнтры Беларусі, усяго за трыццаць кіламетраў ад Мінска, 

знаходзіцца маё роднае мястэчка Смілавічы. Тут працякае 

чысцюткая рачулка Волма, якая бярэ пачатак у падземным моры. У 

Волме водзіцца нават ... 

Гродзенскі замак 

 

На паўночным захадзе Беларусі, на беразе Нёмана, ляжыць 

старажытны горад – Гродна. Гэтая назва – Гродна, або Гародня, 

паходзіць ад слова “гарадзіць”, гэта значыць узводзіць сцены ды 

вежы. Каля тысячы ...  
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Напалеон з Беларусі 

 

Напэўна, многія з чытачоў, убачыўшы гэту назву, запярэчаць: 

імператар Напалеон прыйшоў з Францыі, а на беларускай рацэ 

Бярэзіне пацярпеў паражэнне. Але айчынная гісторыя памятае 

і іншага Напалеона, які нарадзіўся ў Беларусі, ... 

Любчанскі замак 

 

Багата ў Беларусі прыгожых куточкаў. І ўсе яны па-свойму адметныя 

і непаўторныя. Сярод іх вылучаецца і мястэчка Любча. Сапраўды – 

месца чароўнае. На высокім беразе Нёмана месціцца тутэйшы 

замак. Адгэтуль, з ...  

Мірскі замак 

 

Адным з галоўных сімвалаў Беларусі, безумоўна, з’яўляецца 

Мірскі замак. Іначай і быць не можа. Скажы “Беларусь”, і 

адразу ўяўляецца ён – наш гонар і слава. Але такую пашану 

замак бясспрэчна ...  

Нясвіжскі замак 

 

Кожны беларускі замак цікавы і ўнікальны па-свойму. Але сярод іх 

ёсць такія, без якіх уявіць наш край проста немагчыма. Згадаем хоць 

бы славуты замак у нашым “маленькім Парыжы” – Нясвіжы. ...  
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Вандроўка па Дняпры 

 

Дняпро, або Днепр, а ў старажытнасці — Барысфен, — адна з самых 

вялікіх рэк у Еўропе. Па сваёй даўжыні саступае толькі Волзе, Дунаю 

і Уралу. Злучае паміж сабой тры славянскія краіны ...  

Навагрудскі замак 

 

У надзвычай прыгожай мясцовасці, там, дзе непадалёк нясе воды 

магутны Нёман, на ўзвышшы месціцца невялікі горад Навагрудак. 

Сёння ён – раённы цэнтр Гродзенскай вобласці. Але калісьці быў 

сталіцай. Тады, у трынаццатым ...  

Віртуальная экскурсія «НАЦЫЯНАЛЬНАЯ БІБЛІЯТЭКА БЕЛАРУСІ» 

 

http://old.nlb.by/navigator/Biblio_pres_03.html ...  

Віртуальная экскурсія “Мінск у чатырох вымярэннях” 

 

http://minsk.kl82.com/ ...   
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Андрэй за ўсіх мудрэй 

 

Беларуская народная казка Жыў дапытлівы хлопец Андрэй. 

Куды ні зірне, што ні ўбачыць, пра ўсё  людзей распытвае. 

Плывуць па небе аблокі. Адкуль яны ўзяліся? Чаму ў птушак 

ёсць крылы і яны ...  

Беларускія прымаўкі і іх эквіваленты па-руску і па-англійску 

 

Дзевяць распаўсюджаных прымавак у рускай мове і іх аналагі ў 

беларускай. Карыстайцеся! Па-руску: Без труда не вытащишь и 

рыбку из пруда Па-англійску: No pains, no gains Па-беларуску: Каб 

рыбу есьці, трэба ў ваду лезьці Трэба нахіліцца, ...  

Споўнiлася 150 гадоў з дня нараджэння Кандрата Лейкі 

 

Кандрат Лейка Ушануем памяць яшчэ аднаго нашага слаўнага 

продка. Споўнілася 150 гадоў з дня нараджэння Кандрата 

Тодаравіча Лейкі – пісьменніка, імя якога сёння ведаюць не ўсе. 

Нарадзіўся ён на Смаргоншчыне, скончыў Aзярніцкае ...  

Спеўны ганцавіцкі край 

 

Спеўны ганцавіцкі край Штогод, у першую нядзелю восені, у нашай 

краіне ўрачыста адзначаецца Дзень беларускага пісьменства. Сёлета 

свята прыпадае на 4 верасня. Яно пройдзе на Брэстчыне, у 

Ганцавічах. Горад гэты малады. ...   
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Творчасць пісьменніка Алега Лойкі 

 

Да 80-годдзя з дня нараджэння пісьменніка Алега Лойкі Адкуль 

казкі Ехаў Бай праз лясок, Вёз казак мяшок. Дарожка крывенька, 

Кабылка сляпенька. З-за рэчкі, з-за гаю Жучка выбягае, Брэша на 

Бая, Зубы выскаляе, Мех расцерабіла, Дзірку зрабіла. Пакуль тое 

ўбачыў Бай на сваім ...   

Далучаемся да народных традыцый 

 

Роднае слова – гэта першая крыніца, праз якую мы пазнаём жыццё і 

акаляючы нас свет. Якуб Колас   З сівой старажытнасці бярэ пачатак 

народная творчасць. Гэтая народная мудрасць развівалася, 

удасканальвалася, адлюстроўвала рэчаіснасць і мары ...   

Мой бацька 

 

Еўлічы – вялікая вёска ў Слуцкім раёне, дзе 16 мая 1911 года 

нарадзіўся мой бацька – Васіль Вітка (Цімох Васільевіч 

Крысько). Ён па-сапраўднаму быў улюбёны ў родную зямлю. 

Мы не ...  

Незабыўны настаўнік 

 

Васіль Вітка быў тым чалавекам, які пастаянна падтрымліваў 

маладых аўтараў, дапамагаў ім паверыць у сябе. Ссівелыя, аж да 

белізны, валасы, разумны пагляд з-пад акуляраў, кожнае слова як у 

размове, так і ...   
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Як вясёлка пасля дажджу 

 

Васіль Вітка надзвычай тонка разумеў дзіцячую псіхалогію, настрой 

сваіх чытачоў, ведаў, чым і як заінтрыгаваць іх, захапіць. Ён 

загаварыў з дзецьмі на мове такой жа непасрэднай, даверлівай і 

шчырай, як ...  

Юбіляр 

 

“Вясёлка” сардэчна запрашае ўсіх-усіх на юбілейныя сустрэчы. У маі 

гэтага года спаўняецца сто гадоў заснавальніку нашага часопіса, 

любімаму пісьменніку юных чытачоў Васілю Вітку (Цімоху 

Васільевічу Крысько, нарадзіўся ў 1911, памёр ...   

Карта Мінскай вобласці 

 

 

Рукапісныя помнікі 

 

Калі не ведалі яшчэ кнігадрукавання, кнігі пісалі ад рукі. Праца была 

цяжкая. Гэтым звычайна займаліся перапісчыкі ў манастырах. 

Найбольш вядомая сярод іх – выдатная беларуская асветніца 

Еўфрасіння Полацкая. У асноўным ...   
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З юбілеем! 

 

У паэтычных зборніках Ніны Галіноўскай паяднаны гісторыя і 

сучаснасць, з любоўю апета наша Бацькаўшчына, цешаць усе поры 

года – з нябеснай зоркаю і зямным светлячком, з вясёлкавымі 

колерамі і чароўнай ...   
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