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Колеры года. Восень 
1. М. Даніленка. «Па лясах і палях».
2. Пра восень.
3. Пашкадаваў яе, што яна загіне, памрэ. Без зумкання мушкі яму будзе сумна вясною.
4. «Роўненькім шнурочкам».
5. Сумны. 

Маёй Радзімы дзіўны свет
1. Васілёчак.
2. Таму што колер поля пастаянна змяняўся ў залежнасці ад часу сутак або пары 

года.
3. Цікаўная. Любіць сваю зямлю. 
4. 2, 1, 3.
5. Няма смачнейшай вадзіцы, як з роднай крыніцы.

Жывая кніга беларускай прыроды
1. Алесік па характары быў ветлівым і шчырым чалавекам.
2. Конік, божая кароўка, пчолка і іншыя — Н. Галіноўская. «Хто жыве ў траве?»; 

амялушкі — Ф. Рамашка. «Званочкі на рабіне»; бусел — В. Жуковіч. «Пту шы ная 
мова»; вавёрка — А. Бялевіч. «У лесе». 

3. Мядзведзь або мішка.
4. І, закончыўшы гаворку, паскакала ўверх Вавёрка…
5. 2, 3, 1.

Колеры года. Зіма
1. Ф. Рамашка. «Пагрэйся, ветрык!».
2. Вясёлы. Радасны. 
3. Працавіты. Знаходлівы.
4. «Ляжалі санкі, спачывалі на баку».
5. Зімою трэба дапамагаць птушкам, каб яны выжылі. 

Сустрэча з казкай 
1. «І павалакліся ваўкі прэч, хвасты падцяўшы». — «Хітры Вол»; «Так і засталася Лісі

ца з разяўленым ротам». — «Лісіца і Гусак»; «А Галодны Воўк паляс каў зубамі…» — 
«Муха-пяюха»; «А Зайчык з Пеўнікам зайшлі ў хатку…» — «Каза-манюка».

2. Пеўнік быў смелы і настойлівы ў сваіх дзеяннях. Пеўнік напалохаў Казу дзедам 
з касою.

3. Працавіты. Знаходлівы.
4. 2, 1, 3.
5. «Лісіца і Гусак». 

Урокі жыцця
1. «Хлопчык і лётчык»  — Янка Купала; «Жук і слімак»  — Максім Танк; «Самая 

лепшая»  — Уладзімір  Карызна; «Чатыры пажаданні»  — Васіль Вітка.
2. Пеця не дапамагаў маці, а толькі маляваў. 
3. Уважлівасць. Дабрыня.
4. М. Танк. «Жук і слімак». 
5. Які майстар, такая і работа. 
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Клопат пра тых, хто навокал
1. Вадзік — «Шпачынае гняздо»; матка і дзеці — «Добрыя дзеці»; дзядуля і  Любач-

ка  — «Пацеркі на снезе»; Пеця і бацька — «Венікі».
2. Нераўнадушнасць да лёсу птушак. Любоў да прыроды і яе насельнікаў.
3. М. Пазнякоў. «Ландыш». В. Гарбук. «Кветкі».
4. М. Пазнякоў. «Шпачынае гняздо». А. Гарун. «Добрыя дзеці».
5. Таму што кветкі таксама жывыя, як людзі.

Колеры года. Вясна
1. Пралеска.
2. «Як дзіцятка», «бы тая матка».
3. Радасны. Вясёлы.
4. Вераб’і і шпакі пакалашмацілі (пабілі) яго, каб не з’еў іх птушанят.
5. 2, 3, 1.

Сям’я — прытулак дабрыні
1. Працавітасць. Любоў да бабулі.
2. «Сон зморвае і Стасіка…» — «Чароўнае слова»; «…Разгубілася матуля…» — «Памоч-

ніца»; «Мама, я да цёткі Дашы…»  — «Незнарок і знарок»; «Дык вось цікава…»  — 
«Як сон знайшлі».

3. В. Гарбук. «Незнарок і знарок». М. Даніленка. «Чароўнае слова».
4. В. Гарбук. «Незнарок і знарок».
5. Свой бацька насварыцца і пашкадуе. Не слухаў бацькі і маткі, дык людзі навучаць.

Колеры года. Лета
1. «Чэрвень і Сонейка» — Клаўдзія Каліна; «Развітаемся, званок!» — Мар’ян Дукса; 

«Колеры года» — Іван Муравейка; «Гутарка асоту з крапівою» — Цётка. 
2. Дзякуючы Святланцы, ён зразумеў, што кветкі таксама жывыя і ім баліць, як  і ча-

лавеку.
3. І. Муравейка. «Колеры года».
4. Ф. Рамашка. «Слёзы лілеі».
5. 2, 1, 3


