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Пры вывучэнні твораў раздзела:
звернем увагу на вобразныя словы і выразы, якія 

выкарысталі пісьменнікі; 
працягнем выпрацоўваць уменні:
вызначаць адносіны аўтараў твораў да апісаных 

падзей і дзейных асоб;
маляваць словамі карціны прыроды, якія паў-

стаюць перад вачамі падчас чытання.

1. Разгледзьце рэпрадукцыю карціны «Залатая 
во  сень» беларускага мастака Юрыя Корнікава. 

2. Адкажыце на пытанні.
1) Ці спадабалася вам гэта карціна? Чаму?
2) Чаму мастак назваў яе «Залатая восень»?
3) Што вы можаце сказаць пра бярозкі і кусты? 

Якія яны?
4) Якія дрэвы паказаны зялёнымі? Чаму?
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5) Як выглядае неба і трава?
6) Як адлюстравана на карціне лясная рэчка? Ча-

му вада ў ёй мае розныя фарбы: то цёмныя, то светла-
блакітныя? Патлумачце.

7) Што адлюстравана за паваротам рэчкі?
8) Якіх колераў на карціне мастак выкарыстаў 

больш? 
9) Якія ўражанні склаліся ў вас ад гэтай карціны?

Якія з’явы прыроды вы ведаеце? Прачытайце 
загадкі на гэту тэму. Назавіце раней вывучаныя 
на ўроках літаратурнага чытання мастацкія творы 
беларускіх пісьменнікаў, у якіх расказвалася пра 
з’явы прыроды. Што, на вашу думку, натхняла 
лю дзей на стварэнне загадак, вершаў, апавяданняў 
ці казак аб прыродзе? Паразважайце. 

НАРОДНЫЯ ЗАГАДКІ ПРА З’ЯВЫ ПРЫРОДЫ

1. Ляціць без крыл, бяжыць без ног, 
плыве без ветразя.

2.  Цераз палі, цераз лугі спусціліся 
канцы дугі.

3.  Ехала пані ўначы, пагубіла ключы, 
сонца ўхапіла, а месяц бачыў.

4.  Днём акно разбіта, а за ноч устаў-
лена.

5.  Жыве без цела, гаворыць без язы-
ка, ніхто не бачыць, а ўсякі чуе. 
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Пры дапамозе схемы складзіце загадку пра 
любую з’яву прыроды.

ЖНІВЕНЬ

Віктар Гардзей

Год багаты, умалотны.
Пахне жытам і раллёй.
Жнівень белыя палотны 
Рассцілае над зямлёй.

У тумане на балоце 
Пратрубілі журавы.
Гай стаіць у пазалоце, 
Парыжэлі паплавы.

З дапамогай 
пытання

Што без 
вады плавае? 

З дапамогай 
апісання

Чырвонае 
карамысла 
праз рэчку 
павісла. 

З дапамогай 
супраць-

пастаўлення

Ляціць, а не 
птушка, вые, 

а не звер. 

Загадкі

воблакі вясёлка вецер
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Над лясамі, над лугамі 
Праплыве гусіны клін.
Не змываецца дажджамі
Чырвань яркая з калін.

На хмурынцы гром паехаў
Міма сосен і дубоў.
Многа яблыкаў, арэхаў,
Многа ягад і грыбоў. 

Пазбіраюць людзі дбайна 
Лета шчодрыя дары.
Сціхлі на палях камбайны —
Загудзелі трактары.

За асінкай, за вярбою 
Восень — рыжаю лісой.
Пахне жытам і раллёю 
Перад новаю сяўбой.
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1. Па якіх прыкметах можна сцвярджаць, што 
 паэт апісвае жнівень? Выберыце ў доказ 
 ад паведныя радкі:

 а) Сціхлі на палях камбайны —
  Загудзелі трактары;
 б) У тумане на балоце 
  Пратрубілі журавы;
 в) Гай стаіць у пазалоце, 
  Парыжэлі паплавы;
 г) Многа яблыкаў, арэхаў,
  Многа ягад і грыбоў.
2. Патлумачце, як вы разумееце сэнс выразаў: 
 а) Жнівень белыя палотны 
  Рассцілае над зямлёй; 
 б) Над лясамі, над лугамі 
  Праплыве гусіны клін;
 в) На хмурынцы гром паехаў 
  Міма сосен і дубоў.
3. Апішыце словамі карціны, якія ўзніклі ў вашым 
 уяўленні падчас чытання верша.

 4. Выберыце выраз, у якім прадмет ці з’ява па раўноў-
ваецца з іншым прадметам:

  а) Не змываецца дажджамі
  Чырвань яркая з калін;
 б) За асінкай, за вярбою 
  Восень — рыжаю лісой;
 в) Сціхлі на палях камбайны —
  Загудзелі трактары.
5. Якія дзеясловы дапамагаюць ажывіць жнівеньскую 
 прыроду? Знайдзіце і зачытайце іх. 
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У папярэдніх класах вы ўжо знаёміліся з вер-
шамі і апавяданнямі на тэму восені. Успомніце 
іх назвы і аўтараў. Асобныя вершы прачытайце 
на памяць.

Прачытайце загаловак апавядання Рыгора Іг на-
це́нкі і назву карціны Васіля Пешкуна́ (с. 11). 
Як вы разумееце выраз «бабіна лета»? Калі яно 
бывае? Што для яго характэрна?

Быльнёг — тут: рознае буйнасцябловае пустазелле.
Кузу́рка — усякае маленькае, дробнае насякомае.
Хмызы́ — кусты, за́раснікі.

БАБІНА ЛЕТА

Рыгор Ігнаценка 

Другі тыдзень запар ідзе дождж. Цярушыць і ця-
рушыць, быццам праз сіта. А то часам і ветрам па-
цягне, ды такім халодным, што пальцы пачынаюць 
дубець. Здаецца, яшчэ тыдзень-другі — і на змену 
дажджу пасыплецца снег, ляжа на зямлю мяккім 
пухам. 

Але зусім нечакана дождж перастаў ісці. Выбліс-
ну ла сонейка. I ўсё навокал ажыло і павесялела... 
Дні стаяць ціхія, сонечныя, поўныя мяккай задумен-
нас ці і хараства. У паветры плавае павуцінне. Тон-
кія серабрыстыя валаконцы асядаюць на зямлю, чап-
ля юц ца за хмызы, платы, быльнёг. Зямля набывае 
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ма тава-белы колер, а валаконцы ўсё ткуцца. Пагля-
дзіш у бязмежнае блакітнае асенняе неба і раптам 
падас ца, быццам вось-вось з яго зараз сыпануцца на 
зямлю чароўныя песні палявых жаваранкаў.

«Бабіна лета настала», — з замілаваннем кажуць 
у народзе аб гэтай пары восені.

Адчуўшы цяпло, ажываюць шматлікія заснуўшыя 
было на зіму насякомыя. Зноў з’яўляюцца стракатыя 
матылькі, мітусяцца ля чыстых люстраных лужын 
на лясных дарогах хуткакрылыя стракозы, вылазяць 
з хадоў-лабірынтаў пагрэцца на сонейку лясныя му-
рашкі. А часам нават прагудзе над адзінокай кветкай 
калматы чмель, забалбоча на ўзлессі цецярук-касач.

Нішто жывое не траціць цяпер дарэмна гэтых 
апошніх залатых дзянькоў. Хто прадбачліва назапаш-
вае на зіму кармы, хто спяшаецца цёплае жыллё 
ўладкаваць, хто проста жыруе, набіраецца сілы.

Большасць птушак ужо адляцела. Ранкамі ў асен-
нім небе можна пачуць толькі трубныя галасы апош-
ніх журавоў. Гэтае журботнае курлыканне крылатых 
вандроўнікаў нельга слухаць без хвалявання. І наў-
рад ці знойдзецца чалавек, які, пачуўшы гэтыя раз-
вітальныя крыкі ў небе, не падыме галавы, не право-
дзіць журавоў доўгім позіркам.

Але кароткія яны, гэтыя залатыя дзянькі бабінага 
лета. Глядзіш — зноў схавалася за хмары сонца, 
падзьмулі вятры, зачасцілі дажджы. I зноў пахаваліся 
кудысьці падманутыя цяплом усялякія кузуркі, стра-
козы, мурашкі. У лесе стала ціха і няўтульна.

Бывай, залатая восень!
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 1. Што вы даведаліся пра бабіна лета з апавядання 
Рыгора Ігнаценкі? Прачытайце, як пісьменнік апіс-
вае гэту асен нюю з’яву.

 2. Як рэагуюць жывыя насельнікі прыроды на дні ба-
бінага лета? Падмацуйце адказ радкамі з твора.

 3. Якія пачуцці хацеў перадаць чытачу пісьменнік, 
апіс ваючы адлёт жураўлёў?

 4. З якой мэтай Рыгор Ігнаценка апісаў у творы бабіна 
лета?

Вызначце, колькі частак у тэксце.

Уявіце сябе фотарэпарцёрам часопіса «Родная 
прырода». Што трэба сфатаграфаваць, каб пе-
радаць на старонках выдання такую пару восе-
ні, як бабіна лета? 

Васіль Пяшкун. «Бабіна лета»
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Пры чытанні верша правільна вымаўляйце гу-
кі [дз’], [г], [ў] і падоўжаны [л’].

ЗАВІРУХА

Вецер грае на дудзе, 
Аж прастор увесь гудзе. 
Пад такі шалёны грай 
Скача бор і скача гай,
Наваколле стогне глуха —
Баль спраўляе завіруха.

                        Аляксей Бібіцкі.

Прачытайце вершы пра зіму, якія вы раней ву-
чылі на памяць. Якім настроем яны прасякнуты? 
Чаму?

Аблаву́шка — зімовая шапка, вушанка.

ВЫПАЎ СНЕГ

Іван Грамовіч 

(Скарочана) 

Аднoйчы paнiцaй я пpaxaпiўcя i aд нeчaкaнacцi 
aж пpыceў нa лoжкy. «Няўжo зacпaў?» — мiльгaнyлa 
тpывoжнaя дyмкa. 

У xaцe былo зyciм cвeтлa. 
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Гэтымi aceннiмi дocвiткaмi, дoўгiмi i цёмнымi, я 
пpывык paнeнькa ўcтaвaць, пaўтapaць ypoкi i выxo-
дзiць з дoмy тaк, кaб пacпeць нa зaняткi. 

Яpкae cвятлo дня мянe нaпaлoxaлa. Няўжo cпaз-
нiўcя ў шкoлy?

Алe нaд лoжкaм гaдзiннiк… мepнa чэкaў, i cтpэлкa 
ягo пaкaзвaлa яшчэ нe пoзнi чac. Ад чaгo ж гэтa пa-
бялeлi cтoль, ляжaнкa i пeч, i нават cцeны aдcвeчвa-
юць бeлiзнoй? Я пpынiк дa шыбы пaдвoйнaгa aкнa 
i ўcё зpaзyмeў.

Нa двapы ўчapaшнiя змpoчныя бyдынкi, caд, плa-
ты́ cтaялi acнeжaныя, i ў xaтy aд ix лiлocя бeлae 
мяк кae cвятлo. Зямля, cтpэxi, aгapoд нaкpылicя бe-
лым пoкpывaм. Лёгкiя пyшынкi лятaлi, кpyжылicя 
ў пa вeтpы i acядaлi нa дpэвы, нa aгoлeны кycт бэзy 
ў нaшым aгapoдчыкy пaд aкнoм. 

Мянe aдpaзy пaцягнyлa з xaты: я нaдтa люблю 
гэтy чaciнy... 

Я xyцeнькa caбpaўcя, cxaпiў кнiжкi i пaбeг. 
Яшчэ з пapoгa нa мянe дыxнyлa зiмa cпaкoйным 

xaлoдным пoдыxaм. Нaўкoл cцiшылacя ўcё. Сыpыя 
вятpы дoўгaй вoceнi, якiя штoдня нaдaкyчлiвa шyмeлi 
ў гaллi бяpoзы i ceклi мнe ў твap кpoплямi дaжджy, 
cёння зaмoўклi. Шчoкi цяпep пpыeмнa шчыпaў бa-
дзёpы мapoзiк. А cнeжнaя бeль aдбipaлa вoчы, i нa 
cэpцы aд гэтaгa paбiлacя cвeтлa i paдacнa. 

Сaм caбoю нaбeг y дyмкax i зaвяpцeўcя нa языкy 
вepш — лeтaшнi ўpoк, якi нaшa нacтaўнiцa, Лiдa 
Вaciльeўнa, зaгaдвaлa вывyчыць нa пaмяць. Я вывy-
чыў ягo i дэклaмaвaў. I цяпep пoмню cлoвы: 
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Мяккi cнeг лятae пyxaм, 
I кaнцa ямy нямa. 
I няce cяpдзiтым дyxaм, 
Дзiкiм ciвepaм зiмa...

З кнiжкaмi пaд пáxaй я cпяшaўcя ў шкoлy i гля-
дзeў, як кpyжaццa гэтыя бeлыя пyшынкi, i чaмycьцi 
мнe яшчэ ўявiлacя тoe, штo былo лeтacь. 

Лeтacь зiмa былa нaдтa cнeжнaя. Нa вyлiцы нaмялo 
вялiкiя гypбы. Плaты cxaвaлicя пaд cнeгaм, i cтpэxi 
зpaўнялa з cyмётaмi. 

Я aднae paнiцы iшoў y шкoлy пa тыx гypбax, штo 
вышэй aкoн, вышэй бpaм. Ішoў нa ўзpoўнi ca cтpэxa-
мi xaт, дзe дымeлi кoмiны, paзнocячы пpыeмныя 
пaxi cнeдaння. А дapocлыя выxoдзiлi нa гaнaк з вёд-
paмi i глядзeлi нa мянe, мaлoгa, знiзy ўгopy. Кpo чыў 
з кнiжкaмi вышэй зa ўcix... 

Я нaвaт зaчaпiўcя шaпкaй зa cyк Мiкiтaвaй лiпы. 
А Мiкiтaвa лiпa cтaялa выcaчэзнaя, як xмapa, нaд 
yciм cялoм. Улeткy яe paзлaпicтыx гaлiн нeльгa былo 
дacтaць, нaвaт пpaязджaючы пa вyлiцы з выcoкiм 
вoзaм ceнa. Янa пышнa ўздымaлacя ўгopy, a ў тoй 
caмы дзeнь пacля мяцeлiцы нiжняй гaлiнaй capвaлa 
з мянe aблaвyшкy...

У клace Лiдa Вaciльeўнa чытaлa нaм пpa пepшы 
дзeнь зiмы. А я caбe, пaглядaючы ў aкнo, дзe вiдaць 
былa Мiкiтaвa лiпa, cядзeў i дyмaў, штo гэтa ж yчopa 
яшчэ былa вoceнь. А cёння ўжo зiмa. Гэтa ж нiкoлi 
тaк нe aдчyeш пepaмeнy, як y гэты дзeнь. Як вяcнy 
лeтa змяняe, нe зaўвaжыш. Як лeтa вoceнь — тaкcaмa. 
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А вocь як нacтae зiмa — aдpaзy вiднo з caмaгa cвi-
тaння... Выпaў cнeг!.. 

Мы вяpтaлicя ca шкoлы, a cнeг нe пepacтaвaў бyй-
ны́мi пyшынкaмi cыпaццa нa дoл. Кpyгoм былo пpы-
вoллe бeлыx пaлёў i пpacтopaў. Мae cябpы кpычaлi 
пpa caнкi, пpa лыжы. Мы кiдaлicя cнeжкaмi, cмяя-
лicя. Нaм былo вeceлa paзaм з гэтaй мяцeлiцaй, i 
мнe aд paдacцi xaцeлacя пaд paзгaлicтaй лiпaй cпявaць 
пpa cнeг, пpa зiмy... 

Зiмa, зiмa! Ідзi xyтчэй, cцялi cнягi нa пoлe, нa 
дapoгi, нa нaшy вyлiцy! Сып, мяцeлiцa, кpyцi гypбы, 
кaб я знoў дacтaвaў шaпкaй дpэвы. Вocь якiя яны 
выcoкiя, a зaўтpa мы пaмepaeмcя!.. Ідзi, зiмa-мaтyля, 
кaб я xyтчэй пaбoльшaў, кaб я пaдpoc!.. 

Вocь тaк я дyмaў, бeгyчы ca шкoлы, y тoй дзeнь, 
кaлi выпaў пepшы cнeг, кaлi ўжo cэpцaм aдчyў, штo 
нeштa мiнyў, пepaжыў, a cycтpaкaю xoць знaёмae, 
aлe штocьцi тaкoe нoвae-нoвae...

 1. Хто апавядае ў творы: аўтар ці яго герой? Дакажыце 
сваю думку.

 2. Што напалохала хлопчыка асеннім досвіткам?
 3. Якія малюнкі зімовай прыроды ён убачыў за ак-

ном? Знайдзіце адпаведныя радкі ў творы і прачы-
тайце іх. 

 4. Чаму пісьменнік двойчы паўтарыў у двух сказах сло-
ва «белы»: «...лiлocя бeлae мяккae cвятлo» і «Зям-
ля, cтpэxi, aгapoд нaкpылicя бeлым пoкpывaм»?

 5. Патлумачце сэнс выразу «А cнeжнaя бeль aдбipaлa 
вoчы».
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1. Разгледзьце рэпрадукцыю карціны Сяргея 
Туту́нава «Зіма прыйшла. Дзяцінства». 

2. Адкажыце на пытанні.
1) Як вы думаеце, ці падыходзіць карціна да апа-

вядання Івана Грамовіча «Выпаў снег»? Патлумачце.
2) Па якіх дэталях можна сцвярджаць, што снег 

за акном выпаў восеньскай раніцай?
3) Што ўбачыў хлопчык за акном? Пералічыце. 
4) Якія колеры пераважаюць на палатне мастака? 

Чаму? 
5) Чаму аўтар так назваў сваю карціну?
6) Які загаловак гэтаму твору жывапісу падабра лі б 

вы, каб былі яго аўтарам? Патлумачце.
7) Якія ўражанні выклікала ў вас гэта карціна Сяр-

гея Тутунава?
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Адгадайце загадку Міхася Пазнякова. Пры чы-
танні правільна вымаўляйце гукі [ў], [г], [р], 
[ч] і падоўжаны [ц].

Пад аблокі ўзлятае
І прыход вясны вітае.
Льецца спеў высокі, чысты,
Мілагучны, прамяністы. 

Здаро́жыцца — стаміцца, змучыцца ў дарозе.
Пале́так — участак поля, які выкарыстоўваецца пад 
пасевы.
Папалу́днаваць — тое, што і паабедаць.
Саха́  — прымітыўная драўляная сельскагаспадарчая 
прылада для ворыва глебы.

ЖАЎРУК

Уладзімір Ягоўдзік

Жаўрукі — найпершыя пасланцы́ вясны. На Бе-
ларусь яны вяртаюцца з выраю ў сярэдзіне сакавіка. 
Сонца яшчэ не паспела злізаць снег. Раніцою і ўвеча-
ры кусаецца мароз. А жаўрукі ўжо пяюць, звіняць 
над полем і лесам, над вёскамі і гарадамі, вітаюць 
прыход вясны.

Іх у дружнай жаўруковай сямейцы — чатыры 
родныя браты.

Палявы.
Лясны. 
Чубаты. 
Рагаты.
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Не бойцеся, у апошняга з братоў 
зусім не страшныя рожкі. Проста ў 
яго на галоўцы тырчаць пярынкі. Імі 
не надта напалохаеш драпежнага яст-
раба. Але жаўручок, як расказваюць 
стары́я людзі, паднімаецца з саломін-
каю ў неба і спявае: «Пайду ястраба 
біць! Пайду ястраба біць!..»

Ды вось бяда — саломінка выпа-
дае, і жаўрук ка менем ляціць да зямлі. 
А па дарозе апраўдваецца: «Кій упаў! 
Кій упаў!..»

Вельмі цікавае паданне і пра тое, 
як з’явіліся на нашай зямлі жаўрукі.

Неяк уве́сну, даўным-даўно, вандра-
ваў па Беларусі добры чараўнік. Зда-
рожыўся ён. І есці не меў чаго. Ажно 
бачыць: арэ непадалёку палетак се-
лянін. Зям ля пясчаная, а сям-там ка-
мя ністая. Конік ледзь цягне драўляную 
саху́. А ў самога гаспадара кашуля на 

спі́не — хоць выкручвай ад салёнага 
поту. Пры вітаўся чараўнік з хлеба ро-
бам. Слова за слова — разгаварылі ся. 
Потым ара́ты запрасіў падарож ні ка 
па палуднаваць. Хоць які там по лу-
дзень! Акраец чэр ствага хлеба, некаль-
кі горкіх цыбулін ды крынічнай вады 
збанок.

Палявы

Лясны

Чубаты

Рагаты

Спампавана з сайта www.aversev.by



19

Але нездарма людзі кажуць: не дораг абед, а дораг 
прывет. Падсілкаваўся трошкі падарожнік-чарадзей, 
пачаў распытваць у аратага пра ягонае жыццё-быццё, 
якую ён хацеў бы мець палёгку.

«Ніякай мне не трэба палёгкі, — адказаў яму 
селянін. — Толькі слухаць абрыдла, як грукае камен-
не аб саху…»

Добры чараўнік счакаў, пакуль адыдзецца, наляга-
ючы на саху, хлебароб, потым узяў у рукі маленькі 
камень і штосілы шпурнуў яго ў неба. І толькі ён 
тое зрабіў — зашчабятала, зазвінела ў паднябессі шэ-
рая птушка. Весялей пацягнуў саху знясілены конь, 
упершыню за цэлы дзень усміхнуўся араты…

А жаўрукі з таго часу гняздзяцца проста на зямлі, 
у траве, часцей за ўсё на ўзмежку поля з хмызняком. 
Іхніх птушанят цяжка заўважыць, бо колерам сваіх 
пярынак яны падобныя да шэрых каменьчыкаў.

Цяжка жаўрукам несці на малых крылах званочкі 
вясны. Але можна дапамагчы ім. Трэба папрасіць 
маму, каб яна напякла з цеста чубаценькіх птушак. 
Потым нядзелькаю выйсці на вуліцу, як мага вышэй 
падкідваць іх угору над сабою і спяваць:

Жавароначкі, прыляціце, 
Цёпла лецейка прынясіце!
Бо зімачка надаела,
Усе хлебушкі пераела!

Паспрабуй, мой маленькі сябар. I ты абавязкова, 
хоць на адну хвіліну, наблізіш прыход вясны на род-
ную зямлю.
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 1. Колькі ў жаўруковай сямейцы братоў? Назавіце іх. 
Уважліва разгледзьце жаўрукоў на малюнках і ска-
жыце, чым яны адрозніваюцца адзін ад аднаго. 
Прачытайце апісанне апошняга з братоў.

 2. Як пісьменнік называе жаўрукоў? Чаму?
 3. Як з’явіліся на нашай зямлі жаўрукі? Прачытайце 

па данне.
 4. Якія словы, як здаецца людзям, спявае жаўрук? Знай-

дзіце іх у тэксце.
 5. Што робяць першыя пасланцы вясны?
 6. Прачытайце, як можна наблізіць вясну.
 7. Знайдзіце ў тэксце прыказку. Як вы разумееце яе 

сэнс?
 8. Прачытайце паданне яшчэ раз і перакажыце яго 

блізка да тэксту.
 9. Дзе і калі вы бачылі і чулі жаваранка? Раскажыце, 

што вам пра яго вядома.

ПРЫКАЗКІ

Жаваранак прылятае на праталіну, шпак — на 
прагаліну, жораў — з цяплом, а ластаўка — з лістом.
Бусел прыляцеў — вясна будзе.

НАРОДНЫЯ ПРЫКМЕТЫ

1. Увосень лістота на бярозах пачынае жаўцець 
з вяршалін — вясна ранняя, знізу — позняя.

2. Раннія халады ў лістападзе — да ранняй вясны.
3. Калі восенню снег выпадае, вясна будзе ранняя.
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Якой паўстала перад вамі вясна ў апісанні паэтаў 
і празаікаў? Ці падабаецца вам гэта пара года? 
Якія вершы, апавяданні і казкі пра вясну вы 
вывучалі ў І—ІІІ класах?

Прата́ліна — месца, дзе растаў снег і агалілася 
зямля.

ЧАМУ ПРАЛЕСКІ СІНІЯ

Ганна Скаржынская-Савіцкая

Як толькі сышоў снег, у лесе пад густымі ялінамі 
прарасла Кветка. Яна пацягнулася сваімі шырокімі 
лісткамі, памахала празрыстай галоўкай і ўсклікну-
ла тоненькім галаском:

— Як цудоўна! Я з’явілася на свет! Я жыву!
Але яе ніхто не пачуў. Высокія яліны гаманілі па-

між сабой і маленькую кветачку нават не заўважы-
лі. Раптам з ку́пінкі да Кветкі падскочыла Жаба.

— Вось і першая Кветка расцвіла, — задумліва 
сказала яна. — Але чаму ты такая непрыкметная, 
празрыстая, бясколерная?

— Не ведаю, — сумна адказала Кветка, — можа, 
я залішне ўзяла вады з расталага снегу, таму праз-
рыстая?

— А як цябе завуць? — спытала Жаба.
— Таксама не ведаю.
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— Нецікава з табою, аніякага ўра́жання ад цябе, 
не хачу я з табой сябраваць, — сказала Жаба і па-
скака́ла далей.

Кветачцы зрабілася так маркотна і крыўдна, што 
яна заплакала.

— Хто гэта плача? — здзівіўся сонечны Прамень-
чык, які ў гэты час гарэзліва скакаў па лапках ялін. 
Ён разгарнуў лапнік і ўбачыў Кветачку.

— Чаго ты плачаш? — спытаў Праменьчык.
— Сумна мне, — усхліпнула Кветка, — я такая 

не прыгожая, бясколерная, не ведаю, як мяне завуць. 
Нават Жаба не схацела са мной сябраваць.

Ці супакоіць Кветачку Праменьчык? Якім 
чынам?
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— Не плач, — усміхнуўся Праменьчык, — завуць 
цябе Пралеска, таму што расцеш на пералесках і пра-
талінках.

— Пралеска?! — здзівілася Кветка. — Якая пры-
гожая назва! Але чаму я празрыстая?

— Не хвалюйся, зараз мы гэта паправім, — ска-
заў Праменьчык.

Ён папрасіў, каб ялінкі расхінуліся, і Пралеска 
пабачыла прыгожае блакітна-сіняе неба, якое адлю-
стравалася ў яе празрыстых пялёстках. Пралеска 
зрабілася сіняй, як неба.

— Якая ты прыгожая! — радасна ўсклікнуў Пра-
меньчык. — Гэта неба падарыла табе такую незвы-
чайную прыгажосць! Цяпер ты будзеш нібы лапінка 
сіняга неба на зямлі!

— Цудоўна! — запляскала лісткамі шчаслівая 
Пралеска.

— Я вельмі рада, што табе спадабаўся мой пада-
рунак! — гучна сказала Неба і ласкава ўсміхнулася.

А сонечны Праменьчык пацалаваў Пралеску, і ў 
гэты момант пасярэдзіне блакітна-сініх пялёсткаў 
з’явілася жоўтае вочка, якое засвяцілася мноствам 
маленькіх праменьчыкаў.

З таго часу, як толькі веснавое сонца сагрэе зямлю, 
на праталінках расцвітаюць першыя веснавыя кветкі, 
якія завуцца пралескамі.

 1. З якімі персанажамі вы сустрэліся ў аўтарскай 
казцы?

 2. Калі і дзе з’явілася на свет Пралеска?
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 3. З-за чаго Жаба не зацікавілася Кветкай? Дакажыце 
сваю думку адпаведнымі радкамі з тэксту.

 4. Чаму пісьменніца не назвала яе Жабкай, ласкава, 
як астатніх герояў твора?

 5. Перачытайце па ролях размову Праменьчыка з 
Пралескай. Як аднёсся Праменьчык да бяды Квет-
кі? Якімі якасцямі характару надзяліў яго аўтар?

 6. Якая асноўная думка казкі?

Падзяліце казку на сэнсавыя часткі, складзіце 
план. Перакажыце яе змест па плане.

ЗАГАДКІ ПРА ВЯСНОВЫЯ КВЕТКІ

На ўсіх сцяблінках тонкіх
вісяць званочкі-гронкі,
духмяныя, срабрыстыя,
нібы расінкі, чыстыя.
             Васіль Жуковіч.

На сцяблінцы на калматай
шэсць пялёсткаў лілаватых.
Кветка гэтая і ў сне
ўсміхаецца вясне.
              Васіль Жуковіч.

Жоўтым колерам цвіце,
радуе ўсім вока.
Адцвіце — пушынак рой
паляціць далёка.
         Міхась Пазнякоў.
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Прачытайце ўрывак з верша Міхася Сазончыка 
«Сонца мыецца». Правільна вымаўляйце гукі 
[ў], [дз’], [р], [ч]; спалучэнне літар чц вымаў-
ляйце як [цц].

Над зямлёю соннай 
Зазвінелі жаўрукі, 
Разбудзілі сонца 
Тут, на беразе ракі. 

Ветрык вее ледзьве.
Неба чыстае, без хмар.
Я падгледзела, як мые
Сонца ў рэчцы твар.

Зычлі́вы — які жадае дабра іншаму.

УСХОД СОНЦА

Якуб Колас

На ўсходзе неба грае
Пераліўным блескам,
Сыпле золата над гаем
I над пералескам.

Чуць-чуць дрогне, праліецца
Чырвань на ўсходзе —
Гэта неба ўсміхнецца
Людзям і прыродзе.
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Смех адказны, смех шчаслівы
Ходзіць па пагорках.
Час світання — час зычлівы...
Гаснуць, нікнуць зоркі.

Шы́рай, шырай зарані́ца
Разнімае крылле,
Нібы пожар б’е крыніцай
Там, на небасхіле.

Сноп праменняў, пышна ўзняты,
Сее бляск-чырвонцы —
Гэта неба сцеле шаты
На дарогу сонцу.

 
 1. У якую пару года, на вашу думку, узыходзіць сонца, 

апісанае паэтам у вершы? Дакажыце адпаведнымі 
радкамі.

 2. Што ўяўляеце вы падчас чытання?
 3. Якія вобразныя словы выкарыстаў Якуб Колас, каб 

перадаць прыгажосць усходу сонца?
 4. Што зменіцца ў змесце і настроі верша, калі ў сло-

вазлучэнні чырвань дрогне замест слова дрогне 
ўжыць слова блісне?

 5. Якія параўнанні выкарыстаў паэт у творы? Знай-
дзіце і зачытайце іх.

 6. Падумайце, з якой інтанацыяй, у якім тэмпе трэба 
чытаць верш.

 7. Вывучыце верш на памяць.
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1. Уважліва разгледзьце рэпрадукцыю карціны 
Архіпа Куі́нджы «Дняпро раніцай». 

2. Адкажыце на пытанні.
1) Як перадаецца мастаком прыгажосць раніцы? 
2) Які настрой стварае пейзажыст? 
3) Якія радкі з верша Якуба Коласа «Усход сонца» 

падыходзяць да карціны мастака? Зачытайце іх.


Паўтараем, падагульняем, разважаем…

Ведаем…
1. Якія творы з раздзела вам найбольш спадабаліся 

і запомніліся?
2. Па апорных словах, словазлучэннях і сказах 

адгадайце назву апавядання:
 а) сонечныя дні, чапляюцца за платы, залатыя 

 дзянькі, галасы журавоў;
 б) палявы, лясны, чубаты, рагаты, прыход вясны;
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 в) прахапіўся раніцай, белае святло, кружыліся 
 ў паветры, ішоў па гурбах, першы снег;

 г) сышоў снег, прарасла Кветка, аніякага ўра -
 жання ад цябе, сонечны Праменьчык.

3. Назавіце аўтара кожнага з пералічаных твораў.

Аўтар Назва твора

1) Уладзімір Ягоўдзік
2) Якуб Колас
3) Іван Грамовіч
4) Рыгор Ігнаценка

а) «Жаўрук»
б) «Бабіна лета»
в) «Выпаў снег»
г) «Усход сонца»

4. Пра якія прыродныя з’явы вы чыталі ў творах 
гэтага раздзела? Падмацуйце свае выказванні чытан-
нем урыўкаў з тэкстаў.

5. Назавіце творы, у якіх гаворыцца пра восень. 
Падрыхтуйцеся да выразнага чытання ўрыўкаў, якія 
вам асабліва спадабаліся ў гэтых творах.

6. Вызначце, які з прапанаваных урыўкаў узяты 
з верша «Усход сонца» Якуба Коласа:

 а) Чуць-чуць дрогне, праліецца
  Чырвань на ўсходзе —
  Гэта неба ўсміхнецца
  Людзям і прыродзе;

 б) У тумане на балоце 
  Пратрубілі журавы.
  Гай стаіць у пазалоце, 
  Парыжэлі паплавы.
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7. Устанавіце адпаведнасць паміж назвамі твораў 
і ўрыўкамі з іх.

Назва твора Урывак

1) «Усход 
сонца»

а) На хмурынцы гром паехаў
 Міма сосен і дубоў.
 Многа яблыкаў, арэхаў,
 Многа ягад і грыбоў.

2) «Жнівень» б) Шырай, шырай зараніца
 Разнімае крылле,
 Нібы пожар б’е крыніцай
 Там, на небасхіле.

3) «Чаму 
пралескі сінія»

   в) «Цяжка жаўрукам несці на малых 
кры лах званочкі вясны. Але можна 
дапа магчы ім. Трэба папрасіць маму, 
каб яна напякла з цеста чубаценькіх 
пту шак. Потым нядзелькаю выйсці 
на вуліцу, як мага вышэй падкідваць 
іх угору над сабою і спяваць…»

4) «Жаўрук»    г) «А сонечны Праменьчык пацалаваў 
Пралеску, і ў гэты момант па сярэ дзі-
не блакітна-сініх пялёсткаў з’яві ла-
ся жоўтае вочка, якое за свяцілася 
мноствам маленькіх праменьчыкаў».

8. Узгадайце творы, у якіх пісьменнікі так выка-
залі свае адносіны да прыроды:

а) «Шчoкi цяпep пpыeмнa шчыпaў бaдзёpы мa-
poзiк. А cнeжнaя бeль aдбipaлa вoчы, i нa cэp-
цы aд гэтaгa paбiлacя cвeтлa i paдacнa»;
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б) «Гэтае журботнае курлыканне крылатых ванд-
роўнікаў нельга слухаць без хвалявання. І наў-
рад ці знойдзецца чалавек, які, пачуўшы гэтыя 
развітальныя крыкі ў небе, не падыме га лавы, 
не праводзіць журавоў доўгім позіркам»;
в) «Зiмa, зiмa! Ідзi xyтчэй, cцялi cнягi нa пoлe, 
нa дapoгi, нa нaшy вyлiцy! Сып, мяцeлiцa, кpyцi 
гypбы, кaб я знoў дacтaвaў шaпкaй дpэвы. Вocь 
якiя яны выcoкiя, a зaўтpa мы пaмepaeмcя!..»

9. Прачытайце ўрывак з верша.

На ўсходзе неба грае
Пераліўным блескам,
Сыпле золата над гаем
I над пералескам.

З дапамогай чаго Якуб Колас стварае вобразную 
карціну прыроды? (З дапамогай дзеясловаў з пе ра-
носным зна чэннем; прыметнікаў з перанос ным зна-
чэннем; паўтораў аднолькавых слоў.)

10. Выберыце радок, у якім запісана адметнасць 
верша:

 а) наяўнасць апавядання пра падзеі з жыцця 
 героя;

 б) рыфмуюцца радкі;
 в) выказана павучальнасць у змесце.

Разважаем…
1. Якую пару года любіце вы? Чаму? Апішыце яе.
2. Чаму мастакі слова ў сваіх творах ва ўсе часы 

звяртаюцца да тэмы прыроды?
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Пры вывучэнні твораў раздзела:
звернем увагу:
на словы, якія паказваюць адносіны герояў 

твораў да Радзімы, да зямлі, на якой нарадзіліся, 
яе мінулага;

на правільнасць уласнага і пачутага чытання 
і яго ацэньванне;

працягнем выпрацоўваць уменні:
даваць характарыстыку дзейным асобам мас-

тацкіх твораў;
маляваць словамі партрэты герояў твораў.

1. Разгледзьце рэпрадукцыю карціны мастака 
Валерыя Макарава «Нашы продкі». 

2. Адкажыце на пытанні, выкарыстоўваючы неаб-
ходныя словы-падказкі.

1) Хто адлюстраваны на малюнку? 
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2) Якога колеру іх валасы? (Чорныя, рыжыя, ру-
сыя, белыя.)

3) У што апрануты мужчына і жанчына? (Кашуля, 
сукенка.) Які колер іх адзення? Чым яно ўпрыгожана?

4) Чаму, на вашу думку, продкі паказаны мастаком 
на фоне лесу і рэчкі?

5) Падумайце, чаму мастак адлюстраваў у небе 
міфічнага бога Перуна.

3. Складзіце слоўныя партрэты мужчыны і жанчы-
ны па малюнку і пытаннях.

Славя́не — вялікая група роднасных па паходжанні 
і блізкіх па мове і культуры народаў, якія жывуць 
у Еўропе і Азіі і складаюць тры адгалінаванні: ус-
ход неславянскае (рускія, украінцы, беларусы), за-
ходнеславянскае (палякі, чэхі, славакі, лужычане), 
паўднёваславянскае (балгары, сербы, харваты, сла-
венцы, македонцы). Назва «славяне», магчыма, утва-
рылася ад слова «слава».
Пяру́н — бог грому і маланкі ва ўсходніх славян.

Я — БЕЛАРУС

Ніл Гілевіч

Я — беларус, я нарадзiўся
На гэтай казачнай зямлi,
Дзе мiж лясоў i пушчаў дзiкiх 
Адвеку прашчуры жылi. 
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Я — беларус, я ганаруся, 
Што маю гэтае iмя: 
Аб добрай славе Беларусi
У свеце знаюць нездарма!

Я — беларус, i я шчаслiвы,
Што мацi мову мне дала,
Што родных песень пералiвы
I зблiзку чую, i здаля.

Я — беларус, i хоць сягоння
Яшчэ малы, але скажу:
Я родам з племя непакорных
I прад бядой не задрыжу!..

1. У творах вам сустракаліся словы, якія ўжы- 
 ваюцца нячаста, але іх значэнне пры чы -
 танні зразумелае.

  Да слова прашчуры падбярыце правільнае тлу-
мачэнне з ліку прапанаваных:

  а) жыхары горада Шчучына;
  б) далёкія продкі, заснавальнікі роду.
 2. Хто апавядае ў вершы: Ніл Гілевіч ці яго герой? 

Дакажыце.
 3. Кожнае новае чатырохрадкоўе паэт пачынае паўто-

рам слоў «Я — беларус…». Чаму ён выкарыстаў 
гэты прыём?

 4. У чым галоўны герой твора бачыць сваё шчасце?
 5. Якімі славутасцямі і дасягненнямі нашай Айчыны 

мы можам ганарыцца сёння?
 6. Вывучыце верш на памяць.
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Прачытайце ўрывак з верша Васіля Жуковіча 
«Продкі», правільна вымаўляючы гукі [ў], [г], 
[ч], [дз’], [ц’]. Спалучэнні літар тч і дч чытайце 
як [чч].

Былі зухаватыя, спраўныя 
далёкія продкі твае,
свабодныя — паўнапраўныя
(нам годнасці іх нестае);

зямлю бераглі сваю, спадчыну,
бацькоў шанавалі й дзяцей,
любілі як след мову матчыну —
усё было як у людзей.

Вызначце, ад якога слова паходзяць наступныя 
словы: продкі, народ, Радзіма. Што такое род? 
Хто складае народ? Паразважайце над гэтымі 
пытаннямі. Зверце свае адказы са слоўнікам.

Дба́нне — праяўленне ўвагі да патрэб каго-небудзь, 
турбаванне пра каго-, што-небудзь.
Зухава́ты — бойкі, удалы.
Наро́д — насельніцтва дзяржавы, жыхары краіны.
Про́дак — чалавек, які жыў задоўга да сучаснасці; 
заснавальнік сям’і, роду, племені.
Род — рад пакаленняў, якія паходзяць ад аднаго 
продка.
Спра́ўны — старанны, добрасумленны.
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Прачытайце загаловак апавядання. Аб чым, 
на вашу думку, у ім будзе весціся гаворка? 
Ці гатовы вы ўжо зараз даць адказ на пытанне 
загалоўка? Чаму? 

АДКУЛЬ ПАЙШОЎ ТВОЙ РОД?

Барыс Сачанка

Што такое жыццё? Дзе́ля чаго даецца яно чала-
веку?

Узыходзіць сонца і заходзіць... Святло — цемра, 
дзень — ноч... І зноў: святло — цемра, дзень — ноч... 
Прылятаюць з выраю птушкі і адлятаюць у вырай... 
Зелянеюць дрэвы, кусты і жаўцеюць, скідваюць з 
сябе лісце... Па́дае ў зямлю зерне, прарастае, дае 
ўсходы, і новае зерне — новае насенне... Вясна, лета, 
восень, зіма... І зноў: вясна, лета, восень, зіма... За 
адным пакаленнем людзей ідзе яшчэ і яшчэ пакален-
не. Што значым усе мы ў гэтым няспынным і вечным 
кругавароце? У чым сэнс чалавечага жыцця? У ка-
го спытаць? А можа... і не пытаць ні ў кога ні пра 
што, а жыць як набяжыць... Жыць, як жылі бацькі, 
дзя ды, прадзеды... А яны... Што ведаем мы пра на-
шых бацькоў, дзядоў, прадзедаў, свой род, сваіх 
продкаў і пра іх жыццё-быццё, іхнія думкі і мары, 
клопат і дбанне? 

 1. Паразважайце і дайце адказы на першыя два пы-
танні апавядання.

 2. Якія словы і выразы выкарыстоўвае пісьменнік, каб 
паказаць бег часу?
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 3. Паразважайце, у чым заключаецца сэнс жыцця 
для вас.

 4. Чаму твор заканчваецца пытаннем? Выберыце ад-
каз з прапанаваных варыянтаў:

  а) каб падкрэсліць, наколькі важна ведаць гісторыю 
сваёй краіны; 

  б) даказаць, што кожны чалавек павінен пом ніць і 
шанаваць сваіх продкаў; 

  в) паказаць, што мы да канца не ведаем нават сва-
іх родных — бацькоў, дзядоў, не ведаем пра іх дум-
кі, мары і жаданні. 

Складзіце невялікае апавяданне на тэму «Ад-
куль мой род пачаўся?». Распытайце ў сваіх 
родных (ба буль, дзядуль ці бацькоў) пра жыццё 
і заняткі вашых прадзедаў. Выкарыстайце ў 
час гутаркі на ступныя пытанні:
1) Як звалі вашых прабабуль і прадзядуль па 
та тавай і мамінай лініі?
2) У якіх мясцінах яны жылі?
3) Кім працавалі і чым займаліся?
4) Якімі рысамі характару вызначаліся продкі?

ЗАГАДКА

Адзін бацька, адна маці
і ў яго, і ў мяне.
Ён мне брат,
а я яму — не.
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1. Разгледзьце малюнкі, на якіх адлюстраваны 
заняткі старажыт ных продкаў-славян. 

2. Адкажыце на пытанні.
1) Па чым можна здагадацца, што гэта продкі-

славяне?
2) Якія заняткі мужчын прадстаўлены на малюнку? 

Дакажыце сваю думку.
 а) Земляробства;
 б) паляванне; 
 в) жывёлагадоўля;
 г) рыбалоўства;
 д) бортніцтва (збор мёду дзікіх пчол).
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3) Адкажыце, чым заняты жанчыны:
 а) збіральніцтвам; 
 б) ткацтвам; 
 в) шыццём; 
 г) жывёлагадоўляй;
 д) прыгатаваннем ежы.
4) Чаму нашы продкі сяліліся каля рэк і лясоў?
5) Навошта людзі абгароджвалі сваё паселішча 

тоўстымі бярвёнамі (частаколам), абкопвалі равамі, 
аб носілі вялікімі землянымі вала́мі? 

Складзіце апавяданне пра жыццё нашых прод-
каў па малюнках і змешчаных пытаннях.
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Прачытайце ўрывак з верша Лёлі Багдановіч 
«У школу!», правільна вымаўляючы гукі [ч], 
[ц’], [дз’], [г], [ў], падоўжаны [ц].

Вучыцеся старанна
І толькі на выдатна.
Хай радуецца мама,
Бабуля, дзед і тата.

Няхай вас лёс абдыме,
Хай будзе шлях ваш гладкі,
Будаўнікі краіны,
Гісторыі нашчадкі!

Стра́ўнік — унутраны орган чалавека ці жывёлы, у 
якім запасіцца і пераварваецца праглынутая ежа.

ВАВЁРКА ПІША САЧЫНЕННЕ

Вавёрка Аленка засумавала. Учора настаўнік Чор-
ны Бусел папярэдзіў: «Праз тыдзень я адлятаю ў вы-
рай. Але перш чым пакінуць родную Беларусь, я 
прашу кожнага вучня напісаць сачыненне на тэму 
“Мой родны кут”. Раскажыце пра свой род, пра свае 
любімыя дрэвы, ручаінкі, балацінкі».

Вось гэты клопат і не даваў спакою вавёрцы. 
«Што я магу напісаць?! — разважала Аленка. — 
Раніцай вылажу са свайго дупла, размінаю лапкі, 
абмахваюся хвосцікам. Калі нікога паблізу няма, 
бягу на самую вершаліну сасны. Там, у закінутым 
дупле, ляжаць нанізаныя на галінку сушаныя бара-
вічкі. Матуля забараніла чапаць іх, гаворыць, што 
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гэта запас на зіму. А я ж толькі кавалачак ад грызу... 
Якое смакоцце! А пасля вяртаюся ў родную хатку, 
забіраю ранец, кідаю туды колькі арэшкаў і нясуся 
ў Лясную школу. З сасны на сасну — і ўжо сяджу 
за партай. Ніякіх адкрыццяў, ніякіх падарож жаў! 
Дык што ж пісаць?!»

Вавёрка Аленка прыслухалася: падалося ці са праў-
ды недзе паблізу дзяцел грукоча? Пэўна, яе ад на-
класнік Пятрок…

Пятрок нават не заўважыў, як на галінцы над ім 
уладкавалася вавёрка. А тая, як толькі надарылася 
паўза, загаварыла:

— Перадыхні, Пятрок. Нам жа хутка на ўрок, 
а ты ўжо так запрацаваўся, што будзеш на радзіма-
знаўстве дзюбай парту дзяўбці. Падумаеш, што ўсё 
яшчэ на дрэве.
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— Дык я ж — наадварот. З раніцы зарадку раблю, 
каб лягчэй на ўроку было вы́седзець.

Вавёрка ўздыхнула. Стрэліла вачанятамі па ба-
ка́х. Змахнула хвосцікам пажоўклы лісток, што, 
пэў на, пасля дажджу прыклеіўся да галінкі. Зняла́ 
са спі́ны і ўладкавала так, каб не зваліўся, ранец.

— А ў мяне, Пятрок, бяда. Не магу напісаць са-
чыненне, пра якое гаварыў Чорны Бусел. Ніяк не 
ўця́млю, пра што ў ім расказаць! А ты што напісаў?

Дзяцел ласкава зірнуў на Аленку, прызнаўся:
— Мабыць, і я не напісаў бы, каб не матуля. Яна 

мне ўсё пра наш род расказала. Патлумачыла, чаму 
мы ўсе такія працавітыя.

Пятрок дастаў з ранца, які вісеў на галінцы, пры-
гожы зялёны сшытак і пачаў чытаць:

— Мая Радзіма — Беларусь. Амаль ніхто з маіх 
суродзічаў далей таго месца, дзе гняздуецца сям’я, 
ніколі не лятаў. Але ў нашым родзе ведаюць, што 
дзятлы жывуць па ўсёй Беларусі.

А ў бары, які здаўна́ завуць Блу́жскім, мы жывём 
шмат стагоддзяў. Рака, што нясе свае воды праз лес, 
завецца Свіслаччу. З левага берага раку ахінае дубовы 
гай. Разам з бацька́мі я ўжо лётаў туды. Мы з татам 
выдзеўблі некалькі дуплаў у адным са стары́х дубоў 
і нанасілі туды жалудоў. Зімой яны нам спа трэбяцца. 

Мы любім ціхія мясціны. Стараемся абмінаць ча-
лавечае жытло. Але мы рады бачыць, калі разумна, 
з клопатам пра дрэвы і насельнікаў бароў гас пада-
рыць чалавек у лесе. І нам усім трэба берагчы свой 
родны кут.
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Замоўк Пятрок. Маўчала і вавёрка Аленка. Шумеў 
толькі лес. Вавёрка першай парушыла маўчанне:

— Пятрок, ты напісаў добрае сачыненне. Мне, 
прызнацца, ажно заплакаць захацелася. Ніколі не 
думала, што столькі падзей адбылося ў нашым лесе. 
Хоць і мне часам даводзіцца сёе-тое чуць пра ваколіцы 
ды пра нашу вавёрчыну радню. Але хіба гэта можа 
зацікавіць каго-небудзь?..

Дзяцел паклаў зялёны сшытак у ранец, павярнуўся 
да вавёркі:

— Аленка, дарэмна ты сумняваешся. І тваё жыццё, 
і гісторыя тваіх бацькоў і дзядоў — усё гэта вельмі 
цікава. Вось ты, прыкладам, ведаеш, што забіраць з 
дупла назапашаныя вавёркамі на зіму арэхі нель га?.. 
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Хто зробіць гэта — без зубоў да самай старасці за-
ста нецца. І страўнік у злодзея будзе балець.

— Не, упершыню чую. Хаця бачу, як матуля арэхі 
і жалуды на зіму хавае ў старых дуплах. Гаворыць, 
што лепей у розных месцах схаваць, ды яшчэ пада-
лей ад роднай хаткі.

— Вось бачу, і ты нешта ўсё ж такі чула. А яшчэ 
мне асабіста даводзілася бачыць, як вавёркі грыбы 
збіраюць.

— Сама ўжо неаднойчы махавікі, баравікі, пада-
сі навікі, лісічкі, сыраежкі спрабавала. Ведаю атрут-
ныя і ніколі іх не крана́ю. Ведаю, дзе, пад якім кус-
том, дрэвам падасінавікі хаваюцца. Загадку нават  
пра па дасінавік магу загадаць: «Мале́нькі, удале́нькі, 
скрозь зямлю прайшоў, чырвоную шапачку знайшоў». 
А вось з сачыненнем справіцца не магу. Ты б, Пятрок, 
дапа мог мне, — пачала прасіць дзятла Аленка. — 
Яшчэ ёсць час, сшыткі, аловак у мяне з сабою. І до-
шчачка ёсць, каб падкласці, калі пісаць будзем.

— Не, Аленка, такое сачыненне кожны павінен 
сам напісаць. Пра свае ваколіцы трэба расказваць. 
І пра сваю сям’ю, свой род. А хто лепей роднай ма-
тулі раскажа пра далёкіх і невядомых табе продкаў?

— Што ж мне Чорнаму Буслу сказаць?
— Мілая Аленка, папрасі ў настаўніка прабачэн-

ня, паабяцай, што сачыненне «Мой родны кут» зда-
сі заўтра. А каб паверыў, патлумач яму свой план, 
раскажы, пра што будзеш матулю распытваць. Усё 
ў цябе, даражэнькая, атры маецца…
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Вавёрка махнула хвастом і, прыжмурыўшы ва-
чаняты, скокнула на суседнюю сасну. Трэба было 
спяшацца. Можа, яшчэ да школы паспее з матуляй 
пагутарыць.

Паводле Алеся Карлюкевіча.

Прыдумайце сюжэт размовы вавёркі Аленкі 
са сваёй мамай. Што маці-вавёрка раскажа 
дачцэ пра свой род? Ці паспее Аленка на ўрок? 
Як яна будзе прасіць у настаўніка прабачэння 
за нявыкананае дамашняе заданне? Што скажа 
вавёрачцы Чорны Бусел?

 1. Якое дамашняе заданне атрымалі вучні ад настаў-
ніка Чорнага Бусла?

 2. Хто з вучняў справіўся з заданнем?
 3. Чым апраўдвала вавёрка спачатку дома, а затым 

і перад сваім аднакласнікам невыкананне задан-
ня? Прачытайце яе думкі і словы. Як яны характа-
рызуюць саму гераіню?

 4. Прачытайце змест сачынення вучня-дзятла. Ці спа-
дабалася яно вам? Чаму? Якімі якасцямі характа-
ру надзелены дзяцел Пятрок і яго сям’я?

 5. Прачытайце размову вавёрачкі і дзятла, што ад-
былася пасля чытання сачынення. Якімі рысамі 
характару вызначаюцца абодва героі ў гэтым урыў-
ку? Чаму вам можна павучыцца ў іх?

 6. Ці згодны вы са словамі дзятла, што кожны вучань 
сачыненне пра свой род павінен напісаць сам? 
Чаму?
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Акры́лены — які ахоплены натхненнем, знаходзіцца 
ў стане душэўнага ўздыму.
Вол — бык, якога раней скарыстоўвалі на сельскагаспа-
дарчых работах.
Грэ́бля — насціл з бярвення або галля для пераезду 
цераз балота, гразкае месца.
Залыга́ць — накінуць вяроўку на рогі (карове, валу).
Здо́гады — тут: здагадкі.
Калатне́ча — сварка, часам з бойкай.

Я́ва — тое, што сапраўды існуе або існавала.

ПОШУК РАДАВОДНЫХ КРЫНІЦ

Уладзімір Ліпскі

(Скарочана)

Пражытае — у казках, легендах, песнях, летапісах.
Сённяшняе — у яве гадоў і дзён, сведках нашага 

жыцця.
Заўтрашняе — у здогадах, загадках і тайнах пад 

сямю замка́мі. Каб акры́лена жыць сёння і ўпэўнена 
крочыць у заўтра, трэба ведаць, што было ўчора.

Колькі жыву, увесь час думаю: якой была тысячы 
гадоў назад наша зямля, дзе я нарадзіўся? Якімі 
былі людзі, іх побыт, якой тады была прырода? Якой 
была мова? Як зваліся мае продкі, якія мелі імёны?

І як бы ні заглыбляўся ў мінуўшчыну, якія б 
муд рыя кніжкі ні чытаў, разумнейшага за вось гэ - 
ту народную казку нічога не сустрэў. У ёй проста і 
ясна даводзіцца, як пасяляліся людзі ў нашым Па-
лескім краі.
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А было так.
Недзе, не ўказана дзе, жыла сям’я. Вядома толькі, 

што іх жытло стаяла на вялікай палянцы, між цём-
нага лесу. І было ў бацькоў дванаццаць сыноў-ма-
лайцоў. Рослыя ды ўда́лыя, яны і сталі сямейным 
скарбам. Жонак займелі, пайшлі свае дзеці. Годна 
вялі гаспадарку, пакуль сівы́, як голуб, бацька каман-
даваў. А як памёр ён, то і пачаліся ў сям’і нелады, 
калатнечы.

Усчала́ся нялёгкая справа — дзяльба. Усё мірна 
падзялілі, а з-за палянкі-зямелькі ледзь не за чу-
бы ўзя ліся. Пасварыліся, ворагамі парабіліся адзін 
аднаму.

Толькі два малодшыя браты́ ў згодзе жылі, най-
муд рэйшымі аказаліся. Не захацелі яны з братамі 
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вая ваць. Змайстравалі вялікія дубовыя сані, залыгалі 
ў іх ажно шэсць пар валоў, забралі сваё дабро, жонак, 
дзяцей дый рушылі шукаць новага прытулку. Каро-
вы і дробная жывёла следам за імі пайшлі.

Ці доўга, ці мала ехалі яны, у казцы пра гэта не 
сказана. Відаць, падарожжа іх было далёкім і ма-
рудным, бо ў дарозе давялося майстраваць калёсы, 
пераадольваць малы́я і вялікія рэкі, балоты... І за-
браліся ў такую пушчу, што і канца ёй няма. Застаў-
ся ў ёй жыць адзін з братоў. З таго часу і яго, і 
ўвесь яго род пачалі зваць палешука́мі.

А другі, дужэйшы, брат працерабіў прасекі, зма-
с ціў грэблі і выехаў з цёмнага лесу на паляну. Асеў 
там, пачаў араць, сеяць. І празвалі яго, увесь яго 
род палевікамі.

Так і цяпер жывуць у тых мясцінах палешукі і 
палевікі.

Гэтак у казцы.
Хочацца верыць, гэтак калісьці пасяліліся людзі 

ў нашым цяперашнім раёне. Тут даўней і напраўду 
былі непраходныя лясы, поўныя птушак і звяроў, 
дзікія рэкі і рачулкі, у якіх рыба кішэла. Паўсюдна 
залягалі сонныя, дрымучыя балоты, у якіх вадзілі-
ся чэрці. Толькі дужыя і смелыя людзі маглі тут 
пасяліцца. Ганаруся: то былі мае продкі…

 1. Хто апавядае ў творы: аўтар ці персанаж? 
 2. Якія пытанні ўвесь час хвалююць пісьменніка? Як 

гэтыя пытанні яго характарызуюць?
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 3. Пра што вы даведаліся з прачытанага апа вя дання? 
На завіце нумар выбранага адказу.

  1) Як у даўнія часы жылі нашы продкі і вялі сваю 
гаспадарку.

  2) Якімі былі людзі, іх побыт і прырода ў старажыт-
ныя часы.

  3) Як пасяляліся людзі ў Палескім краі.
  4) Адкуль узнікла назва Палессе.
 4. Чаму, на думку аўтара, чалавек павінен вывучаць 

сваю гісторыю? Падмацуйце адказ адпаведным ска-
зам з тэксту.

 5. За што Уладзімір Ліпскі ганарыцца сваімі продкамі? 
Як пра гэта сказана ў апавяданні? 

 6. Вылучыце ў тэксце твора казку. Падзяліце яе на 
сэн савыя часткі. Складзіце план і перакажыце адно 
аднаму яе змест.

 7. Уявіце сябе прафесійным мастаком. Якія ілю стра-
цыі намалявалі б вы да казкі пра па ходжанне па-
ле шукоў і палевікоў?

ЗАГАДКА

Па вуліцы ішлі ўтраіх,
На сцежку завярнулі,
І ў дом зайшло шасцёра ўсіх:
Дзве мамы, 
Дзве дачкі,
Пры іх — 
З унучкаю бабуля.
                Рыгор Барадулін.
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Прачытайце радкі з верша Івана Калесніка 
«Бацькоўская хата». Правільна вымаўляйце 
[ц’], [дз’], [р], [ў], [ч] і падоўжаны [ц], спалу-
чэнне літар тч вымаўляйце як [чч].

Як соладка спіцца  Тут — шляху пачатак
У матчынай хаце. І сілы крыніца.
Тут месяц глядзіцца, Бацькоўская хата — 
Тут зоркі раяцца. Радзімы зямліца… 

Кру́ча — абрыў, круты спуск. 
Медуні́ца — травяністая расліна з дробнымі пахучымі 
кветкамі.
Спакваля́ — павольна, спакойна, не спяшаючыся.

БАЦЬКОЎСКІ ПАРОГ

Анатоль Грачанікаў

Чакае нас 
Мноства дарог. 
Нас вабяць 
І далі, і высі. 
Але на бацькоўскі 
Парог 
Абавязкова 
Вярніся. 

Каб сэрцам
Глыбока адчуць,
Як водар
Нясуць медуніцы,

Як сосны
Над кручай гудуць,
Як звоняць
Світальна крыніцы.

Асядзе
Туман спакваля
Крыштальнаю
Чыстай расою.
І дыхае ціха зямля.
Заўсёды
Ёй быць маладою!
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Усё, 
Што народ наш
Стварыў,
Аберагаць мы
Павінны:
І песню ўраджайную
Ніў,
І мірнае неба
Айчыны.

Чакае нас
Мноства дарог.
Нас вабяць
І далі, і высі.
Але
На бацькоўскі
Парог
Абавязкова
Вярніся.
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 1. Пра які бацькоўскі парог ідзе гаворка ў вершы?
 2. З якім пачуццём піша паэт пра родны дом і Радзі-

му? Чаму?
 3. Чаму аўтар запрашае нас абавязкова вяртацца на 

бацькоўскі парог? Якімі словамі ён сказаў пра гэта?
 4. Якія словы дапамагаюць Анатолю Грачанікаву «ажы-

віць» родны кут, надаць яму чалавечыя якасці? 
Прачытайце.

 5. Што ўслаўляе паэт у вершы? 



Паўтараем, падагульняем, разважаем…

Ведаем…
1. Назавіце аўтара кожнага з пералічаных твораў.

Аўтар Назва твора

1) Ніл Гілевіч
2) Барыс Сачанка
3) Уладзімір Ліпскі 
4) Анатоль Грачанікаў

а) «Адкуль пайшоў твой род?»
б) «Я — беларус»
в) «Бацькоўскі парог»
г) «Пошук радаводных крыніц»

2. Вызначце, які з названых твораў з’яўляецца 
аўтарскай казкай, які — вершам, які — апавяданнем:

 а) «Адкуль пайшоў твой род?»;
 б) «Вавёрка піша сачыненне»;
 в) «Пошук радаводных крыніц»;
 г) «Я — беларус».
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3. Назавіце твор, з якога ўзяты наступныя радкі:
а) «Што значым усе мы ў гэтым няспынным і 
вечным кругавароце? У чым сэнс чалавечага 
жыцця? У каго спытаць? А можа… і не пытаць 
ні ў кога ні пра што, а жыць як набяжыць...»;
б) «Каб акрылена жыць сёння і ўпэўнена кро-
чыць у заўтра, трэба ведаць, што было ўчора»;

 в) Чакае нас
  Мноства дарог.
  Нас вабяць
  І далі, і высі.
  Але
  На бацькоўскі
  Парог
  Абавязкова
  Вярніся;
 г) Я — беларус, i хоць сягоння
  Яшчэ малы, але скажу:
  Я родам з племя непакорных
  I прад бядой не задрыжу!..
4. Вызначце, хто і ў якім творы так расказвае 

пра сябе, сваю сям’ю:
а) «Раніцай вылажу са свайго дупла, размінаю 
лапкі, абмахваюся хвосцікам. Калі нікога па-
блі зу няма, бягу на самую вершаліну сасны. 
Там, у закінутым дупле, ляжаць нанізаныя   
на га лінку сушаныя баравічкі. Матуля забара-
ніла чапаць іх, гаворыць, што гэта запас на 
зіму. А я ж толькі кавалачак адгрызу... Якое 
смакоцце!»;
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б) «А ў бары, які здаўна завуць Блужскім, мы 
жывём шмат стагоддзяў. Рака, што нясе свае 
воды праз лес, завецца Свіслаччу. З левага бе-
рага раку ахінае вялікі дубовы гай. Разам з 
бацькамі я ўжо лётаў туды. Мы з татам выдзеўб-
лі некалькі дуплаў у адным са старых дубоў і 
нанасілі туды жалудоў. Зімой яны нам спа-
трэбяцца».

5. У якой паслядоўнасці патрэбна паставіць пунк-
ты плана, каб ён адлюстроўваў змест народнай казкі 
з твора «Пошук радаводных крыніц»?

П л а н

 «І было ў бацькоў дванаццаць сыноў-малайцоў».
 «Так і цяпер жывуць у тых мясцінах палешукі 

  і палевікі».
 «З-за палянкі-зямелькі ледзь не за чубы ўзя -

  ліся».
 «І празвалі яго, увесь яго род палевікамі».
 «Толькі два малодшыя браты... наймудрэйшы -

  мі аказаліся».
 «І забраліся ў такую пушчу...»

Разважаем...
1. Ці можам мы назваць людзей, якія жывуць   

у нашай Беларусі, вялікай сям’ёй? 
2. Чаму кожная сям’я павінна весці свой сямей-

ны радавод і перадаваць яго звесткі наступным пака-
ленням? 

3. Для чаго кожны з нас павінен ведаць свае ка-
рані, памятаць продкаў? 
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Пры вывучэнні твораў раздзела:
звернем увагу на радкі, якія паказваюць ад-

носіны герояў твораў да Радзімы і яе гісторыі;
працягнем выпрацоўваць уменні:
прагназаваць змест твора па загалоўку;
вызначаць тэму і асноўную думку твораў;
знаходзіць у вершах вобразныя словы і вы -

ра зы, тлумачыць іх значэнне і ролю.

1. Разгледзьце фотаздымак Ігара Зеніна.

2. Адкажыце на пытанні.
1) Што вы ўбачылі на гэтым фотаздымку?
2) Якую назву і чаму яму можна даць? Патлумачце.
3) Па чым можна здагадацца, што мастак зрабіў 

здымак у жніўні?
4) Як выглядае неба? Апішыце.
5) Якія думкі і пачуцці выклікаў у вас гэты фо та-

здымак? 
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Прачытайце загаловак верша. Аб чым можа 
ісці гаворка ў творы? Паразважайце.

ЛЮБЛЮ ЦЯБЕ, БЕЛАЯ РУСЬ

Уладзімір Карызна

Жытнёвае поле, лясы і азёры, 
Крынічанька ў лузе і ў небе жаўрук — 
Услухайся толькі, усё тут гаворыць: 
Люблю цябе, Белая, Белая Русь. 

Ну як не любіць тыя хаты ля гаю, 
Ля сініх азёр і палёў залатых, 
Дзе хлебам і соллю сяброў сустракаюць 
І з песняй праводзяць, як родных сваіх.
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Свет помніць і сёння, як ты ваявала, 
Што кожны чацвёрты ў зямлі беларус. 
З сынамі Радзімы Маскву адстаяла, 
Жыццё адстаяла, о Белая Русь. 

Тут трэба ля гэтых азёр нарадзіцца, 
І слухаць гаворку, і бачыць зару, 
Каб сэрцам і доляй навек прычасціцца 
К табе, мая чыстая Белая Русь.

 1. Якія з пералічаных у вершы вобразаў паэт называе 
Белай Руссю? 

 2. Прачытайце радкі з верша. Каго меў на ўвазе аўтар, 
калі іх пісаў?

Дзе хлебам і соллю сяброў сустракаюць 
І з песняй праводзяць, як родных сваіх.

 3. Што новае вы даведаліся з верша пра падзеі Вя-
лікай Айчыннай вайны?

 4. Патлумачце значэнне слова «чыстая» ў адносінах 
да Беларусі.

 5. У якіх радках верша выказана асноўная думка?
 6. Вывучыце твор на памяць.

Уявіце, што па змесце верша вы ствараеце кад-
ры кінафільма. Апішыце кожны кадр: мес ца, 
персанажаў, карціны прыроды.

На словы Уладзіміра Карызны кампазітар Ігар 
Лучанок стварыў музыку. Паслухайце песню 
і выкажыце свае ўражанні.
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Прачытайце верш «Родныя з’явы» Міхася Паз-
ня кова. Вымаўляйце правільна гукі [р], [дз’], 
[ц’], [ч] і падоўжаны [л’].

Тут Дняпро бяжыць прывольна,
Сож, Бярэзіна, Дзвіна,
Прыпяць, Шчара, Свіслач, Нёман,
Вілля, Піна, Буг, Дзісна.

Тут крыштальныя азёры —
Нарач, Свіцязь, Снуды, Свір,
Полацк — наш старэйшы горад,
Віцебск, Тураў, Кобрын, Мір.

Прачытайце загаловак апавядання. Пра што, 
на вашу думку, яно напісана? Што вы ведаеце 
пра Беларусь з урокаў літаратурнага чытання 
і курса «Мая Радзіма — Беларусь»?

Дзі́да — старадаўняя колючая зброя ў выглядзе доў-
гага дрэўка з вострым металічным наканечнікам; 
піка.
Сла́нец — горная парода, якая мае слаістую будову 
і можа расслойвацца на тонкія пласціны.

БЕЛАРУСЬ

Чаму наша краіна называецца Беларуссю? Ёсць 
розныя легенды. У адной з іх гаворыцца, што на на-
шай зямлі даўным-даўно жылі белыя людзі. Бе лае 
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адзенне насілі з саматканай тканіны. Мелі бела-русыя 
валасы, белы колер скуры. Вось і называлі іх бела-
русамі, а іх зямлю — Беларуссю. Другая версія гіс-
тарычная. Калі на старажытныя славянскія землі 
напалі ворагі, то шмат бяды нарабілі. Мноства га-
радоў захапілі. А беларусы адбіліся, засталіся «бе-
лымі», «чыстымі ад ворагаў». Вось ад таго — і Белая 
Русь, Беларусь.

Ведайце, сябры, па нашых землях тапталіся шмат-
лікія прышэльцы-ворагі. Нападалі на нас з дзідамі 
і мячамі, з ружжамі і гарматамі, на танках і самалё-
тах. Нішчылі людзей, палілі хаты і гарады, адбіралі 
скарбы. Нікому і ніколі не ўдавалася зняволіць воль-
налюбівы народ. 
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Званы ў Хатыні, мемарыял у Брэсцкай крэпасці-
героі нагадваюць жывым: «Людзі! Помніце! Не да-
пусціце новых трагедый!»

Сёння наша Беларусь — незалежная, самастойная 
дзяржава ў свеце. Зялёны лісток на карце: сасновыя 
бары, бярозавыя гаі́, духмяныя лугі, векавыя пушчы, 
ураджайныя палеткі. 

Наша дзяржаўная мяжа працягнулася на дзве 
ты ся чы дзевяцьсот шэсцьдзяся́т дзевяць кіламетраў. 
На нашай зямлі — больш за сто гарадоў і каля двац-
цаці пяці тысяч вёсак, пасёлкаў. У нас ёсць дзе ад-
пачыць і парыбачыць. На Беларусі — дваццаць ты-
сяч рэк, каля адзінаццаці тысяч азёр. Больш за дзве 
ты сячы відаў кветак. 

Багаты жывёльны і птушыны свет. У нетрах на-
шай зямлі ёсць калійныя і каме́нныя солі, нафта, 
торф, буры вугаль, гаручыя сла́нцы, гліна, будаўні-
чы пясок, гіпс, фасфарыты, срэбра і нават золата. 
А галоўны скарб Беларусі — яе людзі! Яны ўслаўля-
юць сваю краіну, нясуць у свет добрае імя беларусаў.

Вось на якой зямлі мы жывём! Тут — наша гіс-
торыя. Тут — нашы карані. Тут — напеўная род ная 
мова. Куды б ні паехаў, цябе сустракаюць не паўтор-
ныя краявіды. З душы вырываецца мелодыя песні 
Ігара Лучанка на словы Якуба Коласа:

Мой родны кут, як ты мне мілы!
Забыць цябе не маю сілы!.. 

Паводле Уладзіміра Ліпскага.
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 1. З якімі легендамі пра паходжанне назвы нашай 
краі ны вы пазнаёміліся? Раскажыце.

 2. Чаму аўтар назваў нашу Радзіму «зялёным лістком 
на карце»? 

 3. Да прачытанага твора складзіце 3-4 пы танні. Пач-
ніце са слоў: чым..., колькі..., што..., які... .

 4. Устанавіце адпаведнасць прыведзеных у творы 
фак таў пра Радзіму:  

  1) рэкі  а) 2 969;
  2) пасёлкі і вёскі  б) больш за 100;
  3) працягласць в) прыкладна 25 000;
   дзяржаўнай  г) 20 000;
   мяжы д) каля 11 000.
  4) гарады  
  5) азёры  
 5. Знайдзіце ў тэксце абзац, у якім адлюстравана 

ас ноўная думка апавядання «Беларусь». Зачытай-
це яго.

 6. Падзяліце твор Уладзіміра Ліпскага на часткі. Скла-
дзіце план і перакажыце змест апавядання згодна 
з планам.

Уявіце, што вы экскурсавод і расказваеце пра 
нашу Бацькаўшчыну замежным гасцям. Пра 
што скажаце ім?
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Прачытайце радкі з верша Уладзіміра Карызны 
«Светлы край». Правільна вымаўляйце гукі 
[ц’], [ч], [р] і [г].

Край з калыскі любімы:
Каля сцежкі чабор,
Жар асенняй рабіны
У блакіце азёр.

Бор палае на ветры
У сузор’і суніц...
Як жа край гэты светлы
Нам з табой не цаніць!

ДАРАГАЯ БЕЛАРУСЬ

Пятрусь Броўка

Слаўлю я свой край любімы,
Незгасальную зару.
Як ты сэрцу майму міла,
Дарагая Беларусь!

Залацістыя прасторы,
Незлічона ясных зор,
Рэкі ціхія, азёры,
Галасісты шумны бор!

Ты нас ласкай атуліла,
I я ў шчасці гавару:
Як ты сэрцу майму міла,
Дарагая Беларусь!
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Не магло мне і прысніцца,
Як ты, родная, узрасла.
Паглядзі, твая сталіца,
Быццам казка, расцвіла.

Наша радасць, наша сіла,
Дзе для ўдзякі слоў збяру?
Як ты сэрцу майму міла,
Дарагая Беларусь!

 1. Да каго ці да чаго звяртаецца Пятрусь Броўка ў 
вер шы? Адказ падмацуйце адпаведнымі радкамі.

 2. Якімі вобразамі Беларусі любуецца і захапляецца 
паэт? Пералічыце.

 3. Вылучыце ў вершы прыметнікі і дзеясловы з пера-
носным значэннем, якія дапамаглі аўтару ажывіць 
вобраз Беларусі.

 4. Да каго вы звычайна звяртаецеся са словамі да-
рагая і родная? Што можна сказаць пра асобу па-
э та, які так ласкава звяртаецца да Радзімы?

 5. Ці супадае загаловак верша з яго тэмай і асноўнай 
думкай? Дакажыце.

ПРЫКАЗКІ

Адна ў чалавека маці, адна ў яго і Радзіма.
Найлепшая вадзіца з роднай крыніцы.
На чужой старане і вясна не красна.
Бацькаўшчыны не купляюць і не прадаюць.
Дзе нарадзіўся, там і прыгадзіўся.
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Разгледзьце фотаздымак. Ці знаёмы вам гэты 
гіс тарычны будынак на беразе ракі? Дзе ён знахо-
дзіцца? 

Прачытайце загаловак апавядання (с. 66). 
Які стара жытны горад можна назваць баць-
кам гара доў беларускіх? Чаму?

Арга́н — музычны духавы клавішны інструмент, што 
складаецца з набору труб, у якія мяхамі напампоўва-
ец ца паветра.
Вы́спа — невялікі востраў, часцей пясчаны.
Гекта́р — плошча ўчастка зямлі 100 на 100 метраў.
До́йлід — архітэктар.
Стале́ц — трон, багата аздобленае крэсла на спецы-
яльным узвышэнні.
Стро́ма — круты схіл, абрыў; месца ў рацэ, дзе ця-
чэнне асабліва хуткае.
Утраве́лы — які парос травой.
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БАЦЬКА ГАРАДОЎ БЕЛАРУСКІХ

(Урывак) 

Полацк... Услухайся ў само гучанне гэтага слова. 
Нібы чуецца ў ім і посвіст стралы, і лагоднае пера-
шэптванне хваль Дзвіны, і лёгкі подых ветрыку з 
блізкіх азёраў. Я гавару слова «Полацк» — і адразу 
ўяўляю велічныя абрысы Сафійскага сабора, пра які 
Уладзімір Карат кевіч напісаў, што ён «плыве над 
Дзвіною, нібы карабель». Бачыцца і маленькая цэр-
каўка над Палатой, якая сваёй славай і прыгажосцю 
зіхаціць на ўвесь свет, бо дойлід Іаан рабіў яе па 
дамове з самой Еўфрасінняй Полацкай, і вал, і Чыр-
воны мост...

Я ведаю гэты горад да драбніц, да самага малень-
кага завулачка, і хачу падзяліцца з вамі шчасцем і 
радасцю, што мы маем яго для ўсіх беларусаў, для 
ўсіх добрых людзей.

Дык з чаго пачнём наша падарожжа па Полацку?
Я хвалююся, бы ў першы раз, бо зноў гатовы ра-

зам з вамі адчуць той халадок у душы, тое трым-
ценне сэрца і пяшчотную асалоду ад далучэння да 
веч насці. Можа, з высокага берага Палаты́ каля Чыр-
вонага моста, утравелага і зарослага хмызнякамі і 
дрэвамі, дзе было першае полацкае гарадзішча?

Менавіта адсюль пачынаўся Полацк. Абнесены 
драўлянымі сценамі, абведзены валам і ровам, ён на 
той час займаў усяго толькі адзін гектар. Але гэта 
быў магутны і слынны горад, вядомы і ў Кіеве, і ў 
Канстанцінопалі, і нават сярод далёкіх плямёнаў.  
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А калі на полацкі сталец 
сеў Рагвалод, незалежны ні 
ад Кіева, ні ад Ноўгарада, па-
чало існаваць Полацкае кня-
ства, першая беларуская дзяр-
жава.  Менавіта  гэты  го рад 
заваяваў  легендарны  князь 
Уладзімір, ад якога полацкая 
князёўна Рагнеда нарадзіла 
сыноў  Уся слава,  Яраслава, 
пазней  на званага  Муд рым, 
Мсціслава і дачок Прадславу 
і  Праміславу.  Тая  Рагнеда, 
якой прысвя цілі свае творы 
вядомыя пісьменнікі, мастакі 
і кампазітары.

Спаса-Еўфрасіннеўская 
царква

...Сафійскі сабор раней выглядаў трошкі інакш і 
быў падобны на аднатыпныя храмы ў Кіеве і Ноў-
гарадзе. Яго бу даўніцтва звязана з імем Усяслава 
Чарадзея, самай, бадай, велічнай постаццю ў бела-
рускай гісторыі. Гэта пра яго піша невядомы аўтар 
«Слова пра паход Іга равы», што князь узлятаў арлом 
пад аблокі. Усяслаў узводзіў храм Святой Сафіі з 
мэтай узвялічыць родны Полацк, зрабіць яго роў -
няй Кіеву і Ноўгараду. Ён за прасіў для будаўніцтва 
лепшых дойлідаў. На той час гэта было грандыёзнае 
збудаванне памерам 26 мет раў шырынёй і 31 метр 
даўжынёй.

Не раз перабудоўваўся Сафійскі сабор, і сённяшняе 
яго аблічча радуе вока і ўсяляе павагу і гонар. Гэта 
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са мае прыгожае месца ў горадзе на высокай выспе 
над дзвінскай стромай, куды лічыць абавязковым 
наве дацца кожны, хто бывае ў Полацку. Сёння тут 
музей і канцэртная зала з магутным арганам.

Паводле Навума Гальпяровіча.

 1. З якім пачуццём пісьменнік апавядае пра свой 
родны горад? Прачытайце адпаведныя радкі. Як 
яны характарызуюць аўтара?

 2. Як вы разумееце словы Уладзіміра Караткевіча 
пра Сафійскі сабор, які «плыве над Дзвіною, нібы 
карабель»? Патлумачце.

 3. З якой мэтай Усяслаў Чарадзей узводзіў храм Свя-
той Сафіі? Як гэты ўчынак характарызуе князя?

 4. Знайдзіце ў творы сказ, у якім адлюстравана ас-
ноўная думка. 

 5. Ці супадае загаловак апавядання з яго тэмай?

Еўфрасіння 
Полацкая.
Фрэска

Рэпрадукцыя карціны 
Язэпа Драздовіча «Усяслаў 
Чарадзей пад Гародняй»
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Разгледзьце фотаздымак. Як назы ваецца гэты 
помнік дойлідства? У якім горадзе ён знаходзіцца?

Дыя́метр — адрэзак прамой лініі, якая злучае два 
пункты акружнасці і праходзіць праз яе цэнтр. 
Кру́шня — куча камення.
Лучы́на — доўгая сухая сасновая шчэпка, якой даўней 
асвятлялі сялянскія хаты.

Маналі́тны — моцна згуртаваны; высечаны з суцэль-
нага каменя.
Падму́рак — каменная або цагляная кладка пад чым-
небудзь, фундамент.
По́казка — гісторыя, расказ, легенда.

ГОРАД З БЕЛАЮ ВЕЖАЮ

(Урывак)

З якога боку ні пад’язджай, ні падыходзь да гэтага 
старажытнага горада, першае, што кінецца ў вочы, — 
камяні́  абапал дарогі і на ўзмежках узгорыстых па лёў. 
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Вялікія і малыя, адзінокія і цэлымі крушнямі. Па 
іх і здагадаешся, што блізка — Камяне́ц. А як па-
шчасціць сустрэць дасведчанага чалавека, дык па-
чуеш прыгожыя, хоць і страшнаватыя, показкі пра 
камяні. Асабліва пра вялізны валун з адмысловымі 
вокнамі і дзвярыма, за якімі даўным-даўно жыў 
цар-змей. Галаву ён меў змяіную, а ў астатнім быў 
звычайны, як мы, і справу рабіў звычайную, патрэб-
ную людзям, — шыў абутак ды вопратку. Толькі на 
вочы нікому не паказваўся, каб нікога не палохаць 
і каб трымаць у сакрэце сваё незвычайнае ўмельства. 
Запа́ліць свечку або лучыну і шые ўсю ноч, а хто 
надта цікаўны або зайздросны спрабаваў зазірнуць 
у асветленае акенца, той адразу ж камянеў.

Сам жа цар-змей пачаў выходзіць на людзі, калі 
моц на закахаўся ў красуню Алесю. Каханне і давяло 
яго да згубы: забіў яго пярун. Прычым бушавала 
неба доўга-доўга, пакуль жыхары не пахавалі цела 
забітага побач з хацінай-валуном. Тое жытло з цягам 
часу развалілася, рассыпалася, камянёў навокал па-
большала, ацвярдзела, стала камяністаю нават зям-
ля. Такое вось паданне пра паходжанне Камянца.

Калі пра гэта ведаеш, дык з яшчэ большай ці ка-
васцю і хваляваннем набліжаешся да горада, за гадзя 
выглядваеш яго самую яскравую і дзівосную прыкме - 
ту — Камянецкую вежу, у падмурак якой леглі рэшт-
кі змеевай хаціны. Выглядваеш і здзіўляешся: яна 
так сама цябе «выглядвае» вачыма-байніцамі ды стро-
гі мі шчылінамі паміж зубцамі, што ўтвараюць веліч-
ную карону. А як жа — яна вартавая, абарончая.
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Горад і вежа будаваліся адначасова, у другой пало-
ве ХІІІ стагоддзя. Вежа муравалася з каменю і вель-
мі трывалай цэглы, а ўласна горад рабіўся з бяр вен-
ня. Драўляныя збудаванні, зразумела, не збе рагліся, 
зніклі нават пазнейшыя замкава-палацавыя комп-
лексы, хоць не раз абнаўляліся. Затое Камянецкая 
вежа, або Камянецкі стоўп, як называюць яе тутэй-
шыя жыхары, не паддалася ні натуральнаму старэн-
ню, ні стыхіям, ні войнам. Так і стаіць на камяністым 
пагорку, уражвае сваёй маналітнасцю, трываласцю. 
Да трыццаці метраў у вышыню, звыш трынаццаці 
метраў ушыркі (лепш казаць — у вонкавым дыя мет-
ры, бо круглая). Самае ж унушальнае — таўшчыня 
сцен, аж два з паловаю метры. Паспрабуй прабіць 
хоць ядрамі, хоць снарадамі!
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Яшчэ аднаму дзівішся, наведаўшыся сюды ўпер-
шыню, — колеру гэтых самых сцен. З падручнікаў 
ды з мастацкай літаратуры вежу Камянецкую ведаеш 
як вежу Белую. І на табе! Яна на бурых камянях, 
а ўся — з чырвона-карычневай цэглы. Праўда, са 
слядамі пабелкі, але што з таго! Ну, захацеў нехта 
пабяліць помнік, прыстасаваць да назвы… Пісьмен-
нік і гісторык Уладзімір Караткевіч чалавека таго 
лічыў за невука і тлумачыў: калісьці ў дрымучых 
лясах за дзясяткі вёрст адсюль стаяла іншая вартавая 
вежа — драўляная, складзеная з абчасаных (белых) 
бярвёнаў. Вось нібыта яна дала назву і Камянецкай 
вежы, і яшчэ адной славутасці зямлі беларускай — 
Белавежскай пушчы.

Як бы там ні было, а паэты ды іншыя рамантыкі 
не адмовяцца ад прыгожай назвы: Белая вежа... 

Ах, ужо гэтая Белая Вежа! Не адарвацца, не ад-
весці вачэй...

Паводле Алеся Каско.

 1. Успомніце, у якім стагоддзі пачалі будавацца 
старажытны Ка мянец і вежа: 

  а) у ІХ ст.; б) у ХІІІ ст.; в) у ХVI ст.; г) у ХVIII ст. 
 2. Раскажыце гісторыю пра паходжанне назвы Камя-

нец, якую апавядае пісьменнік. Выкарыстайце апор-  
ныя словазлучэнні і сказы: вялізны валун, жыў цар-
змей, змяіная галава, шыў абутак ды воп ратку, 
на вочы не паказваўся, трымаць у сакрэце, шые 
ўсю ноч, спрабаваў зазірнуць, адразу ж ка мянеў, 
моцна закахаўся, забіў пярун, бушавала неба, па-
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хавалі цела, жытло развалілася, стала камяністаю 
зямля.

 3. Як выглядае Камянецкая вежа? Знайдзіце і прачы-
тайце яе апісанне.

 4. Разгледзьце фотаздымак (с. 69). Ці адрозніваецца 
апісанне помніка ад яго рэальнай выявы?

 5. Як ставіцца Алесь Каско да помніка? (З расчара-
ваннем, захапленнем, здзіўленнем, цікавасцю.) 

 6. Чаму Камянецкую вежу яшчэ называюць Белай? 
Як Уладзімір Караткевіч тлумачыць такое паходжан-
не назвы?

1. Разгледзьце рэпрадукцыю карціны Андрэя 
Шыш кіна «Апошні абаронца». 
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2. Адкажыце на пытанні.
1) Хто з’яўляецца галоўным героем карціны?      

У што апрануты і абуты падлетак? Што ён трымае 
ў руках? Што ў яго на галаве? Па чым можна мер-
каваць, што гэта хлапчук-славянін? Якімі пака заны 
яго твар, во чы і пастава? 

2) Якія выразныя дэталі палатна сведчаць, што 
наш далёкі продак толькі што прыбег на дапамогу 
свайму войску?

3) Якія колеры пераважаюць на карціне? Чаму?
4) Чаму мастак даў ёй такую назву — «Апошні 

абаронца»? Патлумачце.
5) Які настрой і пачуцці выклікае ў вас карціна 

Андрэя Шышкіна? Чаму?

Прыдумайце па карціне апавяданне. Дайце 
хлапчуку старажытнае імя. Падумайце, чым 
ён мог займацца. Як патрапіў герой на поле 
бою? Што падлетак убачыў на ім? Чаму ён на-
дзеў на галаву шлем, схапіўся за меч і шчыт? 
Як удалося мужнаму абаронцу выжыць?

ПРЫКАЗКІ

Смела ідзі ў бой — Радзіма за табой.
Смелы наступае, а баязлівы адступае.
Герой ніколі не памрэ — ён вечна ў народзе 

жыве.
Той перамагае, хто ў бядзе са сваёй зямелькі не 

ўцякае.
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Прачытайце верш Васіля Жуковіча «Зямля».
Выразна і правільна вымаўляйце гукі [дж], 
[ч], [ц’], [ў], [г] і падоўжаны [н’]. 

Гляджу з захапленнем 
на нашу зямлю.
У травах і красках
зямліцу люблю,
і ў цёплых завеях
барвовых лістоў,
і ў цішы прасторнай
бухматых снягоў.
Як зачараваны 
гляджу на зямлю.
За тое, што бачу,
Яе ўжо люблю.

ЛЮБЛЮ

Канстанцыя Буйло

(Скарочана)

Люблю наш край — старонку гэту,
Дзе я радзілася, расла,
Дзе першы раз спазнала шчасце,
Слязу нядолі праліла.

Люблю народ наш беларускі
І хаты ў зелені садоў,
Залочаныя збожжам нівы,
Шум нашых гаяў і лясоў.
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І рэчку, што імкліва воды
Імчыць у нязведаную даль,
І схілы берагоў пясчаных,
І яснасць чыстых яе хваль.

Люблю вясну, што ў кветкі, 
                               зелень
Аздобіць радасна зямлю,
Буслоў на гнёздах клекатанне
І спеў жаўроначка люблю.

Гарачую спякоту лета
І буру летнюю з дажджом,
Як гром грыміць, 
                а ў чорных хмарах
Маланка зіхаціць агнём.

І восень сумную люблю я,
І першы звон сярпоў і кос,
Як выйдуць жнеі збожжа жаці,
А касары — на сенакос.
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Люблю зіму з яе марозам,
Што вокны прыбярэ ва ўзор,
І белы снег, што, укрыўшы поле,
Ірдзіцца бляскам ясных зор.

І песню родную люблю я,
Што ў полі жнеі запяюць,
Як гукі звонкія над нівай
Пераліваюцца, плывуць.

Мне тут усё для сэрца міла,
Бо я люблю край родны свой,
Дзе з першым шчасцем я спазналась
І з першай горкаю слязой. 

 1. Якія пачуцці перадаюцца ў вершы? 
 2. За што паэтэса любіць родны край? Пералічыце. 
 3. Патлумачце, як вы разумееце сэнс выразаў: 
  Слязу нядолі праліла;
  Залочаныя збожжам нівы;
  Люб лю зіму з яе марозам, 
   Што вокны прыбярэ ва ўзор;
  І белы снег, што, укрыўшы поле, 
   Ірдзіцца бляс кам ясных зор.
 4. Якое слова і дзеля чаго паўтараецца амаль у кож-

ным чатырохрадкоўі гэтага верша?
 5. Чаму Канстанцыя Буйло любіць усе прыродныя 

з’явы і поры года? Як гэта характарызуе паэтэсу?
 6. Верш «Люблю» напісаны ў 1913 годзе, больш за 

сто гадоў таму назад. Якія радкі сведчаць пра 
даўно мінулы час?
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1. Паслухайце песню «Люблю наш край». Ці 
спадабалася яна вам? Падзяліцеся сваімі ўра-
жаннямі. 
2. Уважліва разгледзьце рэпрадукцыю карціны 
Уладзіміра Жданава «Палессе. Вясна на ху-
тары». 

3. Адкажыце на пытанні. 
1) Чаму на карціне пераважаюць сінія і зялёныя 

колеры?
2) Прыдумайце іншую назву карціне. Чаму вы на-

звалі б яе так? Аргументуйце.
3) Якія радкі верша Канстанцыі Буйло «Люблю» 

сугучны з творам жывапісу Уладзіміра Жданава? 
Знайдзіце і прачытайце іх.
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Паўтараем, падагульняем, разважаем…

Ведаем…
1. Падбярыце да слова «Радзіма» сінонімы (словы 

з блізкім значэннем).
2. Якія прыказкі аб Радзіме вы ведаеце?
3. Успомніце, якія апавяданні і вершы пра Баць-

каў шчыну вы чыталі.
4. Па апорных словазлучэннях успомніце назвы 

твораў:
а) плыве над Дзвіною, бераг Палаты, незалеж-
ны ад Кіева, храм Святой Сафіі, узвялічыць 
По лацк;
б) вялізны валун, змяіная галава, каханне да-
вяло да згубы, «выглядвае» вачыма-байніцамі, 
са слядамі пабелкі;
в) белыя людзі, белае адзенне, засталіся «чыс-
тымі ад ворагаў», зялёны лісток на карце, 
больш за сто гарадоў.

5. Адкажыце, з якіх твораў гэтыя радкі:
а) «Я хвалююся, бы ў першы раз, бо зноў гато-
вы ра зам з вамі адчуць той халадок у душы, 
тое трымценне сэрца і пяшчотную асалоду ад 
да лучэння да вечнасці. Можа, з высокага бера-
га Палаты каля Чыр вонага моста, утравелага 
і зарослага хмызнякамі і дрэвамі, дзе было пер-
шае полацкае гарадзішча?»;

 б) Слаўлю я свой край любімы,
  Незгасальную зару.
  Як ты сэрцу майму міла,
  Дарагая Беларусь!
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6. Аднавіце прапушчаныя словы. Успомніце аўта-
раў гэтых твораў:

 а) Жытнёвае поле, лясы і ..., 
  Крынічанька ў лузе і ў небе ... — 
  Услухайся толькі, усё тут ...:
  Люблю цябе, Белая, ... ...;
 б) Люблю наш край — старонку ...,
  Дзе я радзілася, ...,
  Дзе першы раз спазнала ...,
  Слязу нядолі ... .
7. Назавіце вывучаныя творы, у якіх апавядаецца:
 а) пра славутыя мясціны і вядомых людзей ста- 

  ражытнага Полацка;
 б) паходжанне назвы горада Камянец і Ка мя-

  нецкай вежы; 
 в) паходжанне назвы Беларусь;
 г) любоў і захапленне паэта сваёй Радзімай.
Хто з’яўляецца аўтарам кожнага з твораў?
8. Прачытайце ўрывак з верша Петруся Броўкі 

«Да рагая Беларусь».

Не магло мне і прысніцца,
Як ты, родная, узрасла.
Паглядзі, твая сталіца,
Быццам казка, расцвіла.

Вызначце, якія мастацкія сродкі выкарыстаў паэт, 
каб так сказаць пра сталіцу нашай Радзімы:

 а) прыметнікі з пераносным значэннем;
 б) дзеясловы з пераносным значэннем;
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 в) параўнанні;
 г) паўторы слоў.

9. Назавіце творы, у якіх галоўная думка выказана 
аўтара мі так:

 а) Наша радасць, наша сіла,
  Дзе для ўдзякі слоў збяру?
  Як ты сэрцу майму міла,
  Дарагая Беларусь!;
 б) Мне тут усё для сэрца міла,
  Бо я люблю край родны свой...;

в) «Вось на якой зямлі мы жывём! Тут — наша 
гісторыя. Тут — нашы карані. Тут — напеўная 
родная мова»;

 г) Тут трэба ля гэтых азёр нарадзіцца, 
  І слухаць гаворку, і бачыць зару, 
  Каб сэрцам і доляй навек прычасціцца 
  К табе, мая чыстая Белая Русь;

д) «...хачу падзяліцца з вамі шчасцем і радас-
цю, што мы маем яго для ўсіх беларусаў, для 
ўсіх добрых людзей».

10. Аднавіце прыказкі, злучыўшы іх часткі.

 1) На чужой старане а) ...хто ў бядзе са
 2) Дзе нарадзіўся,   сваёй зямелькі
 3) Той перамагае,  не ўцякае.
 4) Герой ніколі   б) ...ён вечна ў народзе 
  не памрэ —  жыве.
   в) ...там і прыгадзіўся.
   г) ...і вясна не красна.
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Разважаем…
1. Што агульнае вы заўважылі ў апавяданнях 

Алеся Каско, Навума Гальпяровіча, Уладзіміра Ліп-
скага? (Творы аб’яднаны тэмай гістарычнага мі-
нулага нашай Радзімы; дапамагаюць пазбавіцца ад 
шкодных звычак; пашыраюць кругагляд чалавека 
па гісторыі Беларусі; вучаць захоўваць памяць аб 
ге роях вайны.)

2. Чаму трэба цаніць і берагчы спадчыну: стара-
жытныя будынкі, кнігі, помнікі славутым лю дзям?

3. Прачытайце прыказкі і выберыце тыя, што па-
дыходзяць да тэкстаў гэтага раздзела. Абгрунтуйце 
свой выбар.

Дзе ў сям’і лад, там і дзеці добра гадуюцца.
Усякай птушцы сваё гняздо міла.
Няма смачнейшай вадзіцы, як з роднай кры-
ніцы.
Скажы, хто твой друг, я скажу, хто ты.
Адна ў чалавека маці, адна ў яго і Радзіма.
Каб не спатыкацца, трэба пад ногі прыгля-
дацца.

4. Паразважайце, чаму кожны чалавек павінен 
лю біць свой край, сваю Радзіму.
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Пры вывучэнні твораў раздзела:
звернем увагу: 
на паходжанне асобных слоў, іх значэнні, 

адметнасць гаворкі нашага народа;
на словы, якія паказваюць адносіны аўтара 

да героя;
працягнем выпрацоўваць уменні:
вызначаць асноўную думку твораў;
характарызаваць героя на аснове яго паводзін, 

перажыванняў, выказваць свае адносіны да яго;
правільна карыстацца словамі маўленчага эты-

кету ў час размовы з іншымі людзьмі.

1. Разгледзьце помнік Францыску Скарыне   
ў Полацку скульптараў Аляксея Глеба ва, Іга-
ра Глебава і Андрэя Заспіцкага.
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2. Адкажыце на пытанні.
1) У што апрануты першадрукар? Чаму менавіта 

такое мае адзенне — мантыю і шапачку? Аб чым гэ-
та сведчыць?

2) Чаму асветнік як бы абапіраецца на кнігу? Што 
гэтым, на ваш погляд, хацелі сказаць скульптары?

3) Якім паказалі аўтары твар Францыска Скары-
ны? Чаму ён засяроджаны і задумлівы?

4) Для чаго скульп туру славутага вучонага, ле-
кара і першадрукара ўзнялі на высокі пастамент? 
Паразважайце.

ЧАМУ?

Алеся Станюк

Ты прачнуўся і зірнуў у акно. А чаму назвалі 
акно? Даўным-даўно ў нашых продкаў было слова 
о́ко (вока). Буды́ніна, у якой жыве чалавек, мае сваё 
вока, яно таксама глядзіць на свет. Адсюль і пайшла 
назва. У беларусаў — акно, вокны, у рускіх — окно, 
украінцы называюць па-свойму — вікно, палякі і 
чэхі — о́кно.

А вось ты ідзеш у школу. Яна, скажам, у суседняй 
вёсцы. Ты выходзіш на дарогу, якую старэйшыя 
людзі чамусьці называюць гасці́нец. Але спачатку 
падумаем, адкуль узялося слова дарога. Перш чым 
пракласці дарогу, звычайна расчышчаюць вузкую 
паласу ад усяго, што на ёй расце, — выдзіраюць 
тра ву, кусты. Вось ад слова драць праз замену галос-
ных і ўтварылася аднакаранёвае — дарога. Даро гі 
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спачатку служылі для праезду гасцей — купцоў, якія 
прывозілі для абмену свае тавары. Дарогу, па якой 
ездзілі госці, назвалі гасцінец.

Ідзеш палявою дарогаю. Давай задумаемся, адкуль 
узніклі назвы тых раслін, што кормяць чалавека.

Жыта ўтворана ад слова жыць. Жыта — хлеб, 
а хлеб — галоўная яда чалавека. Па-руску гэтая зба-
жына завецца рожь. Некаторыя вучоныя тлумачаць, 
што ў рускай мове слова рожь утварылася ад рожать, 
як і беларускае слова ўраджай.

Пшаніца. Гэтую назву даў дзеяслоў пхаць, што 
азна чала таўчы, малоць. Каб атрымаць крупы, зер-
не таўклі.

Грэчка. Утворана ад слова грэк, бо нашы продкі 
даведаліся пра гэту расліну праз грэкаў і спачатку 
называлі яе «грэцкая збажына́» або «грэцкі хлеб».

Бульба. Беларуская назва пайшла ад лацінскага 
слова бульбус, што азначае цыбуліна. Буль біна і цы-
буліна — гэта плады ў зямлі. На выгляд яны крыху 
падобныя, што і нарадзіла такую назву.

 1. Пра паходжанне якіх беларускіх слоў вы даведаліся?
 2. Чаму дарога мае яшчэ і іншую назву — гасцінец?
 3. Прачытайце, адкуль пайшлі назвы раслін: жыта, 

бульба, пшаніца, грэчка.
 4. Вызначце, з дапамогай якой кнігі можна даведацца 

тлумачэнне значэння пэўнага сло ва. Выберыце 
правільны адказ. (З дапамогай арфаграфічнага 
слоўніка; тлумачальнага слоўніка; кнігі пра гіста-
рычныя падзеі; энцыклапе дыі «Юны турыст».)
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Аpтyp Вoльcкi нapaдзiўcя ў гo-
paдзe Дзяpжынcкy Мiнcкaй вoб-
лacцi. Мaцi ягo былa apты cт кaй. 
Бaцькa, Вiтaль Вoльcкi, — пaгpaнiч-
нiкам, a пазней стаў вя дoмым бe-
лapycкiм пісьмен ні кам і вyчoным. 

У сям’і Вольскіх заўсёды з па-
шанай ставіліся да беларускай мо-
вы, гаварылі на ёй, спявалі пес -     
ні. І калі сям’я пераехала жыць у 
Мінск, то сын Аpтyp пайшоў вучыц ца ў бeлapyc-
кaмоўную шкoлу, за што ўсё жыццё быў удзячны 
сваім бацькам. Пacля заканчэння навучальнай уста-
новы юнак пacтyпiў y Вiцeбcкae мacтaцкae вyчылiшчa, 
aлe Вялікая Айчынная вaйнa пepaпынiлa вyчобу. 
Артур, як і іншыя навучэнцы, вымушаны быў уця-
каць ад фашыстаў у глыб Расіі. У горадзе Уpaльcку 
пpa цaвaў мacтaкoм y тэaтpы, а затым у 1942 гoдзe 
быў пpызвaны слyжыць нa флoт. На караблі ўдзeль-
нi чaў y бaяx cyпpaць ворагаў. Быў бoцмaнaм, мiнёpaм, 
вa eнным жypнaлicтaм. 

У пасляваенны час Аpтyp Вольскі пpaцaвaў y pэ-
дaкцыях беларускамоўных гaзeт і чacoпi caў для дзя-
цей «Бяpoзкa» i «Вяcёлкa». 

Доўгія гады пісь меннік з’яўляўся аўтарам ву чэб-
ных дапаможнікаў па літаратурным чытанні для 
вуч няў II—ІV класаў. Усё сваё жыццё гаварыў па-
беларуску, прапагандаваў родную мову і нацыяналь-
ную культуру. 
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Якія творы, прысвечаныя тэме беларускай мовы, 
вы вывучалі на ўроках літаратурнага чытання ў 
ІІ—ІІІ класах? Прачытайце асобныя з іх на па-
мяць. Чаму пісьменнікі пастаянна звяртаюцца 
да тэмы роднага слова? Патлумачце.

Вы́лузнуцца — вызваліцца з чаго-небудзь, з-пад чаго-
небудзь.
Вырака́цца — адмаўляцца. 
Га́ньбіць — зневажаць. 
Няге́глая — няўдалая, непрывабная. 
Пазы́чыць — даць у доўг.
Тутэ́йшы — уласцівы гэтай мясцовасці; чалавек, які 
жыве ў мясцовасці, пра якую распавядаецца.

РОДНАЕ СЛОВА

Артур Вольскі

Здарылася так, што людзі аднаго краю палічылі, 
быццам мова, якою гаварылі іх бацькі, дзяды і пра-
дзеды, непрыгожая. Нават грубая і нягеглая.

— I чаму, — абураліся адны, — у нас «р» толькі 
цвёрдае, а ў суседзяў ёсць і мяккае?

— Так, так, — згаджаліся другія, — у суседзяў 
«г» гучнае, а ў нас амаль як «х».

— А чаго варта наша дзеканне і цеканне! — да-
давалі трэція. — Ці «у нескладовае»...

— Што ж рабіць?
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Думалі, думалі і надумалі ўрэшце пазычыць мову 
ў суседзяў. Яна, маўляў, і багацейшая, і прыгажэй-
шая. Хоць і вельмі блізкая да тутэйшай. I пазычылі, 
і ніякіх быццам складанасцей. Многія ж словы ад-
нолькава ў абедзвюх мовах гучалі. Такія важныя і 
патрэбныя, напрыклад, як «хлеб» і «соль», «вайна» 
і «мір», «дом», «поле», «лес»...

Але былі і несупадзенні, праз якія здараліся роз-
ныя недарэчнасці. Часам смешныя, а часам і не над-
та смешныя.

Так, хацеў аднойчы добры чалавек нейкую паслу-
гу зрабіць свайму даўняму сябру. Ды памыліўся. За-
мест паслугі непрыемнасць атрымалася. Сябар дужа 
пакрыўдзіўся.

А чалавек той лічыўся вельмі адукаваным. Сваёй 
мовай зусім гаварыць развучыўся. I пачаў апраўдвац-
ца на мове суседзяў.

— У меня, — кажа, — были самые благие наме-
рения...

Хаця словы ў гэтым сказе на абедзвюх мовах гу-
чалі амаль аднолькава, адно з іх мяняла ўвесь сэнс 
сказанага. «Благие» ў мове суседзяў значыла — доб-
рыя, а «благія» ў мове тутэйшай — дрэнныя, кепскія, 
паганыя. Усё наадварот!

I столькі падобных вы́падкаў было, што і не злі-
чыць.

А тут яшчэ і другая бяда. Пачалі блытаць тутэй-
шыя людзі, дзе якое «р» вымаўляецца. Дзе трэба мяк-
кае, цвёрдае праскочыць. Дзе трэба цвёрдае, мяккае 
вылузнецца. Як скажа хто «брукі» замест «брюки», 
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«трапка» замест «тряпка», так суседзі і за ходзіліся 
ад смеху.

Ды і дзекання і цекання пазбавіцца не ўдалося. 
Толькі ў суседскай мове неўласцівае ёй вымаўлен -  
не гучала сапраўды дзіўнавата. А можа, і дзікавата. 
Не тое што ў сваёй...

I зноў задумаліся людзі. Што рабіць?
Пайшлі да самага старога і разумнага ў той краіне 

чалавека. Спыталіся. А самы разумны чалавек і кажа:
— Кожны народ сваю мову мае. Кожнаму народу 

яна родная. І не шанаваць, не любіць яе — тое самае, 
што выракацца маці ды бацькі, той зямлі, дзе мы 
нарадзіліся, якую родным краем завём. Адно магу 
вам пара́іць: шануйце мову родную і суседскую пава-
жайце...

Паслухалі людзі самага старога ды самага разум-
нага чалавека. I неўзабаве зразумелі, што ні адной 
на свеце мовай не выкажаш так дакладна свае думкі 
і пачуцці, як роднай. I яшчэ ўпэўніліся, што дарма 
ганьбілі яе: і багатая яна, і мілагучная. Не горшая 
за суседскую і за ўсе іншыя мовы.

Вось і вырашылі тутэйшыя людзі змалку дзяцей 
абедзвюм мовам вучыць — сваёй і суседскай. А хто 
яшчэ і трэцюю, і чацвёртую ведаць пажадае — калі 
ласка! Вучы. Старайся. Ад гэтага толькі карысць.   
I сабе. I людзям. I роднаму краю.

Так вось... 
Слова за словам — і казцы канец, хто зразумеў 

яе — той маладзец!

Спампавана з сайта www.aversev.by



91

1. Да прачытанай казкі складзіце 6 пытанняў. 
 Пачніце іх словамі: калі, чаму, хто, у каго, 
 як, якую.

  З дапамогай складзеных пытанняў правер це, як 
ваш сусед па парце засвоіў змест казкі. 

 2. Якія асаблівасці сваёй мовы не падабаліся людзям 
аднаго краю? 

  Цвёрдае «р»; 
  глухое «г»;
  дзеканне і цеканне;
  «у нескладовае»;
  ужыванне «щ»;
  мяккае «р».
 3. Ці здагадаліся вы, пра якую мову ідзе гаворка ў 

казцы? Адказ патлумачце.
 4. З-за чаго адзін добры чалавек замест паслугі зрабіў 

свайму сябру непрыемнасць? Раскажыце, як гэта 
здарылася.

 5. Знайдзіце ў казцы сказ, у якім адлюстравана яе 
асноўная думка.

 6. Перастаўце пункты плана так, каб ён ад люстроўваў 
правільны парадак апісаных у казцы падзей. 

П л а н
  Абурэнне людзей аднаго краю.
  Суседзі заходзіліся ад смеху.
  Родная мова не горшая за суседскую.
  Надумалі пазычыць мову ў суседзяў.
  Адзін стары і разумны чалавек.
  Недарэчнасць са словам «благие».
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Назавіце вядомыя вам беларускія звароты ветлі-
васці. Калі і пры якой сітуацыі людзі ўжываюць 
іх? Прывядзіце прыклады.

Складзіце дыялог са сваім суседам па 
парце з ужываннем выразу калі ласка. 

Уявіце сітуацыю, што ў вас закончыўся запас 
сшыткаў у лінейку для выканання дамашня-
га задання па беларускай мове. Вечарам вы 
прыйшлі да свайго аднакласніка-суседа, каб 
пазычыць патрэбны сшытак. Як вы будзеце 
вечарам вітацца з бацькамі аднакласніка? Як 
будзеце прасіць сшытак? Што скажа ў адказ 
ваш аднакласнік? Як будзеце дзякаваць сусе-
дзям? Што скажаце ім пры развітанні? 
Выкарыстоўвайце словы і звароты ветлівасці: 

добры вечар

выбачайце

прашу

калі ласка

дарагі д
ружа

будзь
це лас кавы

дзякую вам

шчыра ўдзячны вам

дабра нач

усяго добрага
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Прачытайце ўрывак з верша Петруся Макаля 
«Родная мова». Правільна вымаўляйце гукі 
[ў], [ц’] і [г], [с’], спалучэнне літар тч і дч 
пера давайце як [чч].

Як самую звонкую ў свеце навуку,
Як ройных вякоў пчаліную складчыну,
Прымаю па складу, па смаку, па гуку
Мову маю́ матчыну!

Адшчапе́нец — чалавек, які адышоў ад свайго калек-
тыву, парваў сувязь са сваім асяроддзем.
Дыяме́нт — алмаз, брыльянт.
Еўфра́т — рака ў Турцыі, Сірыі, Іране.
Згу́ба — смерць, гібель, знішчэнне.
Шлях з вара́гаў у грэ́кі — вялікі (больш за 3 тыс. км) 
водны шлях Старажытнай Русі, які звязваў Ва раж-
скае (Балтыйскае) мора з Рускім (Чорным) морам.

У КНІГАРНІ

Кастусь Цвірка

Мы прыйшлі ў кнігарню з мамай. 
На паліцах — безліч кніг! 
Тоўстых, тонкіх — розных самых, 
Цэлы свет — у кніжках тых! 

— Я куплю табе во гэту... 
Гэту й гэту варта ўзяць... 
Ты пра ўсе краіны свету 
З гэтых кніжак будзеш знаць. 
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Пра Аўстралію, Аляску, 
Чылі, Індыю, Кітай. 
Пра Еўфрат во нават казка... 
Толькі, сын, бяры чытай. 

— О, як добра! Дзякуй, мама! 
Я пра іх чытаць люблю. 
Толькі б знаць хацеў таксама 
Я й пра нашую зямлю. 

Пра яе лясы і рэкі, 
Пра забытыя гады́, 
Пра той шлях з вараг у грэкі 
I пра казкі-гарады. 

I яшчэ — за што, няйначай, 
Буду ўдзячны я ўдвайне — 
Ты купі на мове нашай, 
Беларускай, кніжку мне. 

То ж Айчыны нашай мова, 
Мова прадзедаў, бацькоў. 
У той мове што ні слова — 
Дыямент жывы вякоў. 

Ці паляк, ці грэк, ці швед там — 
Мова ў кожнага свая. 
Як усе, хацеў бы ведаць 
Мову родную і я. 
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За яе, за край наш любы 
Ў бітвах гінулі дзяды. 
I яе ў баях ад згубы 
Адстаялі назаўжды. 

Невук — хто яе не цэніць. 
Ці ж магу я здраджваць ёй: 
Я ж не нейкі адшчапенец, 
Я ж не нейкі чужаземец 
На святой зямлі сваёй.

 1. Хто з’яўляецца апавядальнікам у вершы: паэт ці 
герой твора? Дакажыце.

 2. Куды наведаліся сын і маці? Чым кнігарня адрозні-
ваецца ад бібліятэкі?

 3. Кнігі якой тэматыкі маці прапанавала купіць сыну? 
Як гэты выбар характарызуе саму гераіню?

 4. Прачытайце адказ, які даў сын маці. Што можна 
сказаць пра сына на аснове яго адказу? Выбе рыце 
адпаведныя пункты адказу:

  а) вызначаецца начыта насцю; 
  б) цікавіцца сучасным і гістарычным мінулым свайго 

народа; 
  в) прыхільнік роднай беларускай мовы;
  г) па-сапраўднаму любіць сваю Радзіму.
 5. У чым заключаецца галоўная думка верша Кастуся 

Цвіркі?
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Вучыцеся выразна чытаць выказванні пісьмен-
нікаў пра беларускае слова. Правільна вы маў-
ляйце [ц’], [г], [ў], [ч] і падоўжаны [ц], спалу-
чэнне літар тч вымаўляйце як [чч]. 
Па тлумачце сэнс гэтых выказ ванняў.

1. Шануйце слова, узважвайце яго і не кідайце 
на вецер, захоўвайце яго чысціню. 

                                            Якуб Колас.

2. Давайце не цура́цца нашай мовы,
 Заўжды на мове роднай размаўляць,
 Бо хіба ёсць пяшчотней што, чым словы,
 Якія з вуснаў матчыных гучаць. 

                                Лёля Багдановіч.

Абся́г — шырокі прастор як акінуць вокам; абшар, 
далягляд.
Дзед Тала́ш — Васіль Ісакавіч Талаш — удзельнік 
партызанскага руху ў гады Вялікай Айчыннай вайны, 
народны герой Беларусі, герой аповесці Якуба Коласа 
«Дрыгва».
Цура́цца — адракацца ад каго- ці чаго-небудзь.

ЛЮБІЦЕ МОВУ

Леанід Дайнека

Дрыжыць прастор нябёс грамовых.
У родны край ідзе вясна.
Я зноў пра мову, зноў пра мову — 
Яна, як маці, у нас адна.
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Каб цэлы свет не здаўся вузкім,
Каб годна жыць паміж людзей,
Любіце мову беларуску,
Любіце з кожным днём мацней.

У ёй абсяг бароў былінных
І поля мудрая душа.
То мова доктара Скарыны,
То мова дзеда Талаша.

Яна — жыцця першааснова.
Яна — стагоддзяў зорны дым.
Калі забудзем, згубім мову,
Што скажам праўнукам сваім? 

 1. Якім пачуццём прасякнуты гэты верш? Што можна 
сказаць пра аўтара?

 2. Чым устрывожаны паэт? Ці раздзяляеце вы яго дум-
кі? Чаму?

 3. З кім і з чым Леанід Дайнека параўноўвае беларус-
кую мову?

 4. Якімі словамі аўтар пераконвае чытача любіць мо-
ву? Знайдзіце і прачытайце іх.

 5. Як вы разумееце выразы: «каб цэлы свет не здаўся 
вузкім», «абсяг бароў былінных і поля мудрая 
душа»?

 6. Чаму аўтар называе беларускую мову мовай Ска-
рыны і дзеда Талаша? Патлумачце.

 7. Вызначце асноўную думку верша.
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1. Разгледзьце рэпрадукцыю карціны Алега 
Вароніна «У палоне прыгод». 

2. Адкажыце на пытанні.
1) Хто з’яўляецца галоўным героем палатна? Апі-

шыце яго знешні выгляд: узрост, адзенне, колер ва-
ласоў, паставу.

2) Па чым можна меркаваць, што герой карціны 
знаходзіцца ў дамашняй бібліятэцы? У які час су-
так? Дакажыце.

3) Чым хлопчык заняты? Якія прадметы знахо-
дзяцца на стале? Якія з іх нерэальныя, прыдуманыя 
мастаком? 

4) Чаму галоўны герой не ўсхапіўся ад хваль вады 
і не ўцёк з пакоя?

5) Ці падабаецца вам назва карціны? Які загаловак 
твору жывапісу далі б вы? Патлумачце.
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ПРЫКАЗКІ ПРА СЛОВА І КНІГУ

Слоўка, як птушка: выпусціў — не вернеш.
Слова сказаў — сякераю адсек.
Рана загоіцца, а злое слова — ніколі.
Язык і да Кіева давядзе.
Добрая кніга — лепшы сябар.
З кнігай павядзешся — розуму набярэшся.



Паўтараем, падагульняем, разважаем...

Ведаем…
1. У якіх з пералічаных твораў пісьменнікі паказ-

ваюць прыгажосць, багацце і адметнасць гучання 
асобных беларускіх слоў? 

 а) «У кнігарні» Кастуся Цвіркі;
 б) «Чаму?» Алесі Станюк;
 в) «Роднае слова» Артура Вольскага;
 г) «Любіце мову» Леаніда Дайнекі.
2. Назавіце творы, у якіх аўтары так выказалі 

сваё захапленне, любоў і прыхільнасць да роднай 
мовы:

а) «I неўзабаве зразумелі, што ні адной на свеце 
мовай не выкажаш так дакладна свае думкі і 
пачуцці, як роднай. I яшчэ ўпэўніліся, што 
дарма ганьбілі яе: і багатая яна, і мілагучная. 
Не горшая за суседскую і за ўсе іншыя мовы»;

 б) Невук — хто яе не цэніць.
  Ці ж магу я здраджваць ёй: 
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  Я ж не нейкі адшчапенец, 
  Я ж не нейкі чужаземец 
  На святой зямлі сваёй;
 в) У ёй абсяг бароў былінных
  І поля мудрая душа.
  То мова доктара Скарыны,
  То мова дзеда Талаша.
3. Хто з’яўляецца аўтарам твора, у якім раскры-

ваецца таямніца паходжання асобных беларускіх 
слоў?

4. З пералічаных твораў назавіце той, які з’яўля-
ец ца казкай; вершам; апавяданнем:

 а) «Чаму?»;
 б) «Родная мова»;
 в) «У кнігарні»;
 г) «Любіце мову».
5. Успомніце назву твораў, з якіх узяты наступныя 

радкі:
 а) I яшчэ — за што, няйначай, 
  Буду ўдзячны я ўдвайне — 
  Ты купі на мове нашай, 
  Беларускай, кніжку мне;
 б) Яна — жыцця першааснова.
  Яна — стагоддзяў зорны дым.
  Калі забудзем, згубім мову,
  Што скажам праўнукам сваім?

Разважаем…
1. Які з твораў раздзела вам асабліва запомніўся 

і спадабаўся? Чаму?
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2. Чаму вучыць нас казка Артура Вольскага «Род-
нае слова»?

3. Якая з прачытаных кніг стала вашай любімай? 
Чаму вы параілі б яе прачытаць іншым?

4. Разгледзьце фотаздымкі помнікаў кнігам. Ча-
му людзі розных краін вырашылі ўшанаваць іх ме-
навіта так?

Помнік вялікім нямецкім 
кнігам у Берліне. 

Германія

Помнік кнізе ў Кітаі

Помнік кнізе ў Санкт-
Пецярбургу. Расія

Помнік беларускай 
пісьменнасці ў Барысаве
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5. Прачытайце і адгадайце загадкі бела рускага 
паэта Міхася Пазнякова. З дапамогай слоўніка-па-
мочніка, зме шчанага на форзацах, вызначце тэму 
загадак.

Родная, матчына.
Што ні вазьмі —
Усё называе нам,
Робіць людзьмі.

Разумная, добрая, шчырая, 
Стварае яе чалавек.
Дарогу да ведаў адкрые нам,
Сяброўкаю стане навек.

Крылаў не мае,
Ды хутка лятае.
Выпусціш — 
Рад ці не рад, —
Ды не зловіш назад.
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Пры вывучэнні твораў раздзела:
звернем увагу на асаблівасці фальклорных тво-

раў, на народныя параўнанні, устойлівыя выразы;
працягнем выпрацоўваць уменні:
фармуляваць тэму і вызначаць асноўную думку 

твораў;
вызначаць адносіны аўтара твора да падзей і 

герояў.

1. Разгледзьце рэпрадукцыю карціны Джорджа 
Хартлі «Нацюрморт з прадметаў мас тацтва».

2. Адкажыце на пытанні.
1) Што адлюстраваў мастак на карціне?
2) Якія віды мастацтва ўвасабляюць гэтыя прад-

меты? (Музыка, жывапіс і графіка, мастацкая лі-
таратура, скульптура.)

3) Якія ўражанні выклікаў у вас гэты твор жы-
ва пісу?
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Якія беларускія народныя і аўтарскія песні вы 
ведаеце з урокаў літаратурнага чытання і музыкі? 
Праспявайце асобныя з іх. Якую ролю, на вашу 
думку, адыгрывае ў жыцці чалавека песня? Па-
раз важайце.

АДКУЛЬ ПЕСНЯ БЕЛАРУСКАЯ

Легенда

Ці то полем, ці то лесам ішлі тры падарожнікі. 
Ішлі яны тры дні і тры ночы ды яшчэ паўдня. Пры-
таміліся. Прыселі. Раптам чуюць: спявае нехта. Пры-
слухаўся першы:

— Відаць, жаваранак.
— Не, — кажа другі, — гэта лес шуміць.
А трэці прыпаў вухам да зямлі і прашаптаў:
— Ды гэта ж зямля наша спявае.

Прыдумайце працяг легенды. Што, на вашу 
думку, на самай справе спявала?

 1. Па якой прычыне два першыя героі чулі розныя 
гукі зямлі? 

 2. Хто з падарожнікаў пачуў гукаў больш? Што можна 
сказаць пра яго асобу? Паразважайце. 

 3. Адкажыце, адкуль песня беларуская.
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1. Разгледзьце рэпрадукцыю карціны беларуска-
га мастака Міхаіла Савіцкага «Калыханка». 

2. Адкажыце на пытанні. 
1) Хто паказаны на карціне?
2) Якія прадметы паказваюць, што перад намі 

жанчына-беларуска?
3) Які ў яе настрой? Чаму?
4) Што знаходзіцца побач з жанчынай і дзіцем? 

Для чаго выкарыстоўвалі людзі ў даўнія часы драўля-
нае вядро і калыску?

5) Чаму, на вашу думку, жанчына адлюстравана 
на фоне печы?

6) Які настрой выклікала ў вас карціна Міхаіла 
Савіцкага «Калыханка»? Чаму?
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НАРОД І ПЕСНІ

Анатоль Грачанікаў

Вякамі стра́ты лічыла
Айчына мая, Айчына.
Як бы ні бедавала,
А песні яна спявала.

Як кажуць сярод людзей, 
Без песні — няма надзей. 
Народ без песні — не ўмее, 
Народ без песні — нямее. 

Без песень свайго народа 
Нямее нават прырода. 
Ты любіш народ свой і край? 
Песні яго спявай!

Вякамі раны лячыла
Айчына мая, Айчына.
Змагалася, ваявала,
А песні ўсё ж спявала.

 1. Растлумачце сэнс радкоў: 
  а) Вякамі страты лічыла б) Вякамі раны лячыла, 
   Айчына мая, Айчына;  Айчына мая, Айчына;
  в) Без песні — няма надзей. 
   Народ без песні — не ўмее, 
   Народ без песні — нямее. 
 2. Чаму  «без  песень  свайго  народа  нямее  нават 

пры рода»? 
 3. Дзякуючы каму беларуская песня жыве, не знікае?
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 4. Да чаго паэт заклікае чытача? Ці згодны вы з дум-
кай аўтара?

 5. Якую беларускую народную ці аўтарскую песню 
вы ведаеце на памяць, любіце спяваць? Праспя-
вай це яе.

1. Разгледзьце рэпрадукцыю карціны Віктара 
Маркаўца́  «Свята ў Докшыцах». 

2. Адкажыце на пытанні.
1) Па чым можна меркаваць, што падзеі, адлю-

страваныя на карціне, адбываюцца на Беларусі?
2) Як выглядаюць твары дзяўчыны і юнака на 

пярэднім плане? Чаму, на вашу думку, яны сур’ёзныя, 
задуменныя?

3) Што дзяўчына і хлопец трымаюць у руках? Аб 
чым гэта сведчыць? 

4) Які настрой выклікала ў вас карціна? Чаму?
5) Падбярыце іншыя назвы да гэтага твора жы-

вапісу.
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Назавіце беларускія народныя казкі, з якімі вы 
пазнаёміліся на ўроках літаратурнага чы тання 
ў ІІ—ІV класах. Чаму яны называюцца народнымі? 
З якіх структурных частак складаец ца беларуская 
народная казка? Для чаго людзі пры думалі казкі? 
Якая іх роля ў жыцці чалавека? 

Свяця́чы — тут: той, які ярка свеціць.

ПЕСНЯ І КАЗКА

Янка Купала

Песня і казка
Ходзяць у пары,
Сеюць па свеце
Дзівы і чары,

Будзяць спрасоння
Думкі дзіцячы,
Як той уранні
Промень свяця́чы.
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Песня і казка,
Як у крышталі,
Свету пакажуць
Тайныя далі.

Шляхі намецяць
К сонцу і зорам
Для людской долі,
Скованай горам.

Песня і казка
Ў райскіх праявах
Шчасце збудуюць
З кветак яскравых.

Сэрца атуляць
Вечнаю ласкай...
Слухай жа, сэрца,
Песні і казкі.

 1. Чаму Янка Купала апісвае ў вершы два віды на-
роднага мастацтва — песню і казку?

 2. Якую ролю, на думку паэта, адыгрываюць у жыцці 
чалавека песня і казка?

 3. Якімі словамі аўтар ажывіў сваіх персанажаў? Знай-
дзіце адпаведныя словы.

 4. З чым параўноўвае Янка Купала ў вершы песню 
і казку?

 5. Да чыйго сэрца звяртаецца паэт у апошніх рад ках? 
Патлумачце.

 6. Прывядзіце прыклады са свайго вопыту, калі бела-
рускія песні і казкі асабліва ўразілі вас.
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Нябо́жчык — мёртвы чалавек.
Па́ншчына — дармавая прымусовая праца сялян на 
пана.
Пе́кла — месца, дзе церпяць вечныя пакуты душы 
памерлых грэшнікаў.
По́шчак — водгук, рэха.
Са све́ту зве́сці — знішчыць каго-небудзь, хто пера-
шка джае ў дасягненні мэты.
Сло́дыч — салодкі смак.

Хоць гаць гаці́ — вельмі многа.
Ціву́н — наглядчык за працай сялян у памешчыка 
ў часы прыгону; прыганяты.

МУЗЫКА-ЧАРАДЗЕЙ

Беларуская народная казка 

Жыў некалі на свеце адзін музы́ка. Пачаў ён 
іграць яшчэ змалку. Бывала, пасучы́ валоў, зробіць 
з лазы дудачку ды як зайграе, дык валы ску́бці тра-
ву перастаюць — натапыраць вушы ды слухаюць.  
У лесе птушкі прыціхнуць, нават жабы ў балоце не 
крумкаюць.

Паедзе на начлег — там весела: хлопцы і дзяўчаты 
пяюць, жартуюць — ведама, маладосць. А ноч цёп-
лая, аж па́рыць. Любата.

Але вось музыка возьме ды і зайграе на сваёй 
дудачцы. Усе — і хлопцы, і дзяўчаты — адразу, як 
па камандзе, суцішацца. І кожнаму ў гэты час зда-
ецца, што быццам нейкая слодыч улілася яму ў сэр-
ца, нейкая невядомая сіла падхапіла яго і нясе ўсё 
ўгору ды ўгору, у чыстае сіняе неба, да ясных зорак.
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Сядзяць начлежнікі, не зварухнуцца, забыліся, 
што натруджаныя за дзень рукі і ногі баляць, што 
голад даймае.

Сядзяць і слухаюць.
І хочацца сядзець гэтак усё жыццё і слухаць ігру 

музыкі.
Змоўкне дудачка. Ды ніхто не адважыцца і з мес-

ца скрануцца, каб не спужаць таго чароўнага гола-
су, што рассыпа́ўся пошчакам па лесе, па дуброве 
ды ўзнімаўся ў самае неба.

Зноў зайграе дудачка, ужо жаласліва. І тут такая 
нудота ўсіх ахопіць… Ідуць позна дамоў з паншчы-
ны мужчыны і бабы, пачуюць му́зыку, спыняцца, 
заслухаюцца. Вось так усё іхняе жыццё перад вачы-
ма і стаіць — бядота ды гаркота, ліхі пан ды цівун 
з прыганятымі. І такі іх жаль агорне, што не толькі 
бабы, а і мужыкі, старыя, барадатыя, плачуць, як 
над нябожчыкам або нібы сынкоў у салдаты право-
дзяць.

Але вось музыка зайграе вясёлае. Пакідаюць муж-
чыны і бабы косы, граблі, вілы, возьмуцца ў бокі і 
давай скакаць.

Скачуць людзі, скачуць коні, скачуць дрэвы ў дуб-
рове, скачуць зоркі, скачуць хмаркі — усё скача і 
весяліцца.

Такі быў той музыка-чарадзей: што захоча, тое з 
сэрцам зробіць.

Падрос музыка, зрабіў сабе скрыпачку ды пайшоў 
у свет. Куды прыйдзе — пайграе, за гэта яго накор-
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мяць, напояць, як самага лепшага госця, і яшчэ на 
дарогу дадуць.

Доўга хадзіў так па свеце музыка, весяліў добрых 
людзей, а ліхім панам без нажа сэрца рэзаў, бо ку-
ды ён ні прыйдзе, там людзі перастаюць паноў слу-
хаць. Стаў ён ім упоперак дарогі як костка ў горле.

Надумаліся паны са свету яго звесці. Пачалі пад-
гаворваць аднаго, другога, каб музыку забіў ці ўта-
піў. Ды не знайшлося ахвотніка: простыя людзі 
лю білі музыку, а прыганятыя баяліся, думалі, што 
ён чараўнік.

Згаварыліся тады паны з чарцямі. А ведама: паны 
і чэрці — аднае шэрсці.

Ідзе аднаго разу музыка лесам, а чэрці наслалі 
на яго дванаццаць галодных ваўкоў. Заступілі яны 
музыку дарогу, стаяць, зубамі ляскаюць, вочы, як 
распаленыя вугалі, гараць. Няма ў музыкі нічога ў 
руках, толькі пад пахаю скрыпка ў мяшэчку. «Ну, — 
думае ён, — канец мой прыйшоў».

Ці з’ядуць ваўкі музыку? Як ён уратуецца ад 
смерці? Паразважайце.

Дастаў музыка з мяшэчка скрыпку, каб яшчэ раз 
перад смерцю пайграць, прыхінуўся да дрэва ды і 
павёў смычком па струнах.

Як жывая загаварыла скрыпка, пайшоў пошчак 
па лесе. Замерлі кусты і дрэвы — лістком не ва-
рухнуць. А ваўкі як стаялі з разяўленымі пашча -   
мі, так і скамянелі. Слухаюць і пра голад забыліся. 
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Перастаў музыка іграць, а ваўкі, як сонныя, у лес 
пацягнуліся.

Пайшоў музыка далей. Сонейка ўжо за лес за ка-
цілася, толькі яшчэ свеціць на самыя верхавінкі, 
быццам аблівае іх пазалотаю. Ціха, як у вуху. Вельмі 
харошы вечар.

Сеў музыка на беразе ракі, дастаў з мяшэчка 
скрыпку і зайграў. Ды так прыгожа, што заслухаліся 
і неба, і зямля. А калі ўрэзаў полечку, дык усё вакол 
давай скакаць. Зоркі мітусяцца, як зімою мяцеліца, 
хмаркі плаваюць па небе, а рыба так узгулялася, 
што рака кіпіць, як вада ў гаршку.

Не вытрымаў і вадзяны цар — пусціўся ў скокі. 
Ды так разышоўся, што вада заліла берагі; чэрці 
на пужаліся і павыскаквалі з рачных нетраў. Усе 
злос ныя, зубамі скрыгочуць, а нічога музыку зрабіць 
не могуць.
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Тым часам бачыць музыка, што вадзяны цар на-
рабіў людзям бяды — заліў палеткі і агароды. Пе-
растаў ён іграць, палажыў скрыпку ў мяшэчак і пай-
шоў далей.

Ідзе ён ды ідзе, аж вось падбягаюць да яго два 
панічы́.

— У нас сёння ігрышча, — кажуць. — Пайграй 
нам, пане музыка. Мы табе заплацім што захочаш.

Падумаў музыка: ноч на дварэ, начаваць няма дзе 
ды і грошай няма.

— Добра, — кажа, — пайграю.
Прывялі панічы музыку ў палац. Бачыць ён: па-

нічоў і паненак там хоць гаць гаці. На стале нейкая 
вялікая ды глыбокая міска стаіць. Панічы і паненкі 
па чарзе падбягаюць да яе, памочаць палец у міску 
і мажуць сабе вочы.

Падышоў да міскі і музыка. Памачыў палец і 
памазаў вочы. І толькі зрабіў так, бачыць, што гэта 
не паненкі і панічы, а ведзьмы і чэрці, што ён не ў 
палацы, а ў пекле.

«Эге ж, — думае музыка, — дык вось на якое 
ігрышча зацягнулі мяне панічы! Ну, добра. Я ж вам 
зараз пайграю!»

Наладзіў ён скрыпку, ударыў смычком па жывых 
струнах — і тут адразу ўсё пекла ў шчэпкі разляцела-
ся, а чэрці з ведзьмамі разбегліся хто куды.

 1. Як рэагавалі на гранне музыкі жывёлы? Знайдзіце 
і прачытайце адпаведныя радкі ў казцы.
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 2. Па якіх фактах, прыведзеных у творы, можна сцвяр-
джаць, што музыка-чарадзей «што захоча, тое з 
сэрцам зробіць»?

 3. Назавіце рысы характару, якімі надзелены галоўны 
герой. Выберыце правільны адказ з прапанаваных.

  (Любоўю да роднай прыроды; талентам ігры на 
скрыпцы; імкненнем дапамагаць простым людзям;

  імкненнем да багацця, сквапнасцю.)
 4. Чаму казачнік даў магчымасць свайму герою вы-

жыць і перамагчы паноў і чарцей?
 5. Вызначце асноўную думку гэтай казкі:
  а) прырода падуладна чалавеку;
  б) людзі заўсёды праяўляюць любоў да таленавітых 

музыкаў;
  в) сапраўднае мастацтва і таленавітыя людзі неўмі-

ручыя;
  г) дабро перамагае зло.
 6. Прачытайце план. Ці ў такой паслядоўнасці адбы-

ваюцца падзеі ў казцы? Прачытайце пункты плана 
ў правільнай паслядоўнасці. 

П л а н
  «Бывала, пасучы валоў…».
  «Ідуць позна дамоў з паншчыны мужыкі і бабы».
  «Надумалі паны са свету яго звесці».
  «Наслалі на яго дванаццаць галодных ваўкоў».
  «На беразе ракі».
  «Я ж вам зараз пайграю!».
  «Вадзяны цар нарабіў людзям бяды».
  «Прывялі панічы музыку ў палац».
  «Паедзе на начлег».
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1. Разгледзьце рэпрадукцыю карціны расійскага 
мастака Мікалая Багданава-Бельскага «Хлоп-
чык са скрыпкаю».

2. Адкажыце на пытанні.
1) Хто адлюстраваны на карціне? Па чым вы мяр-

куеце?
2) Чым юны музы́ка заняты? Чаму ў яго сумны 

і задумлівы выраз твару?
3) На фоне чаго паказаны музыка? 
4) З якой мэтай, на вашу думку, мастак адлюстра-

ваў хлопчыка на ўлонні прыроды, перад будынкам?
5) Ці можа гэта палатно з’яўляцца ілюстрацыяй 

да беларускай народнай казкі «Музыка-чарадзей»? 
Чаму?
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Прачытайце загаловак апавядання. Пра што, 
на вашу думку, будзе весціся гаворка? 

Разгледзьце фотаздымкі (с. 122), на якіх адлю-
страваны слуцкія паясы. Ці можна іх аднесці да 
твораў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва? Чаму?

Ваяво́да — на тэрыторыі Старажытнай Русі: на чальнік 
войска, кіраўнік горада ці акругі.
Кафта́н — даўнейшая двухбортная мужчынская і 
жаночая верхняя вопратка з доўгімі поламі і падоў-
жанымі рукавамі.
Размы́сна — па-майстэрску.
По́рткі — разм. тое, што і штаны.
Самату́жны — які зроблены сваімі рукамі.
Фальклары́ст — спецыяліст па фальклоры (вуснай 
народнай творчасці).
Этно́граф — спецыяліст у галіне асаблівасцей быту, 
культуры, звычаяў якога-небудзь народа, мясцовасці.

СЛУЦКІЯ ПАЯСЫ

Мікола Чарняўскі

(Скарочана)

Магчыма, вам даводзілася чуць такую калыханку: 
«Пайшоў Лёнік у лясок, знайшоў сабе паясок слуцкае 
работы». Калыханка гэта — з даўніх часоў, як і сама 
легенда пра слуцкіх ткачых, пра ix умелыя «залатыя 
pyкi, што тонка пра́лі, звонка ткалі ды размысна 
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ўзор клалі». Хочацца яшчэ нагадаць пранікнёныя 
радкі Максіма Багдановіча пра ткачых:

Ад родных ніў, ад роднай хаты 
У панскі двор дзеля красы 
Яны, бяздольныя, узяты 
Ткаць залатыя паясы...

Паясы, праўда, больш простыя, сатканыя з ільну 
ды воўны, меў кожны беларускі селянін. Бо пояс 
лі  чыўся, бадай, самым галоўным у тагачасным ся-
лянскім адзенні. «Паяўленне без шапкі i порткаў, — 
пicaў вядомы беларускі этнограф i фалькларыст Ні-
кіфароўскі, — не здзівіць стapoннix так, як паяў-
лен не без апая́скі».

Паны насілі шаўковыя паясы, што завозіліся куп-
цамі найчасцей з Турцыі i Перcii. Вялікі попыт i 
вы сокая цана на ix пpымусілi купцоў задумацца: 
«А ці не наладзіць выраб паясоў на месцы, дома?» 
Пачалі ўзнікаць саматужныя майстэрні, якія атры-
малі назву «персіярні».

У гэты ж час, у сярэдзіне васямнаццатага стагод-
дзя, далёка пайшла слава пра тканыя паясы слуцкай 
фабрыкі. А пачалося ўсё з таго, што віленскі ваявода 
князь Радзівіл заснаваў у горадзе над Случчу пер-
сіярню. Для сваёй фабрыкі ён прывёз у Слуцк пер-
саў i туркаў. Але ix было мала. І да ткацтва паясоў 
пача лі далучаць мясцовых умельцаў, якіх на Случ-
чыне было шмат, бо гэта рамяство са старажытных 
часоў шанавалася ў народзе, лічылася за сапраўднае 
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мас тацтва. Ткачоў часцей за ўсё набіралі з прыгонных, 
пад прыму́сам, надоўга разлучаючы з сям’ёй, з род-
нымі мясцінамі. Беларускія майстры ўнеслі ў ма-
люнак паясоў узоры, што былі найбольш блізкія i 
родныя ix сэрцу, цешылі вока, зачароўвалі сваёй 
сціплай, але непаўторнай красой…

Ткаліся слуцкія паясы даўжынёй ад двух да ча-
тырох з паловай метраў, з шаўковых, залатых i ся-
рэбраных нітак, прывезеных з-за мяжы. На рагу поя-
са, з абодвух бакоў, ткалася метка на старасла вян -
скай i лацінскай мовах: «Слуцк», «У горадзе Слуцку», 
«Зроблена ў Слуцку».

Слуцкая фабрыка працавала да 1844 года. Пасля 
таго як у Беларусі забаранілі насіць кафтаны, не аб-
ходнасць у слуцкіх паясах адпала i вытворчасць ix 
спынілася.

Слуцкія паясы даўно сталі скарбам беларускага 
народнага мастацтва. Магчыма, вам давядзецца па-
бываць на экскурсіі ў Нацыянальным мyзei гicторыi 
i культуры Беларусі. І там вас чакае цуд — сустрэ-
ча са слуцкімі паясамі.

Не звялося знакамітае рамяство слуцкіх умельцаў. 
Сёння ў горадзе над Случчу працуе фабрыка мастац-
кіх вырабаў. I на тканых паясах, што выраб ляюцца 
тут, можна ўбачыць малюнкі і ўзоры славутых ка-
лісьці слуцкіх паясоў, паясоў з легенды.

Як i тыя ўзоры, жыве сярод людзей i даўняя ка-
лыханка: «Пайшоў Лёнік у лясок, знайшоў сабе пая-
сок слуцкае работы».
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 1. Назавіце, у якім стагоддзі князь Радзівіл заснаваў 
у Слуцку персіярню. (У XII ст.; у XVI ст.; у сярэ-
дзіне XVIII ст.; у XX ст.)

 2. Чаму слуцкія ткачы ўносілі ў малюнак паясоў род-
ныя ўзоры, а не персідскія?

 3. Вызначце мэту, з якой пісаўся тэкст:
  а) указаць першага заснавальніка слуцкай персіярні;
  б) раскрыць гістарычную славу нацыянальнага скар-

бу — слуцкага пояса;
  в) выхоўваць у чытача гонар за Радзіму;
  г) заклікаць чытача да ўдзелу ў захаванні і памна-

жэнні нацыянальнага багацця.
 4. У канцы апавядання аўтар піша, што і ў наш час 

«не звялося знакамітае рамяство слуцкіх умельцаў». 
Чаму сучасныя случчане адрадзілі гэта рамяство — 
пабудавалі фабрыку мастацкіх вырабаў? Выберыце 
для адказу 2 сцверджанні:

  а) з мэтай захавання гістарычнай і культурнай па-
мя ці пра нашых продкаў;

  б) з мэтай праславіцца, як некалі продкі;
  в) на вырабе слуцкіх паясоў выхоўваць нацыяналь-

ны гонар сучасных людзей;
  г) паправіць фінансавае становішча ад продажу 

пая соў за мяжу.
 5. Уявіце, што вы з’яўляецеся экскурсаводам у На-

цыя нальным музеі гісторыі і культуры Беларусі. Што 
вы раскажаце замежным гасцям пра слуцкія паясы 
(іх памеры, выраб, узоры) і працу ткачоў?
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 6. Вызначце, у якой з пералічаных кніг можа сустрэц-
ца інфармацыя пра слуцкія паясы. Выберыце толькі 
1 адказ з ліку прапанаваных:

  а) сямейны даведнік;
  б) тлумачальны слоўнік;
  в) этнаграфічная энцыклапедыя;
  г) энцыклапедыя «Вакол свету».

Фрагменты слуцкіх паясоў

Слуцкі пояс 
на князю

Сяргей Гумілеўскі. Помнік ткачу; 
помнік «Адраджэнне слуцкага пояса»
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Прачытайце і адгадайце загадку. У час чытання 
правільна вымаўляйце [ц’], [ў], [ч] і [г].

Вельмі хораша спявае,
Пасвістаць заўжды мастак.
Чорны фрак бліскучы мае.
Клічуць птушку гэту ... .
            Лёля Багдановіч.

Ба́йка — невялікі іншасказальны твор па вучаль-
нага характару, звычайна ў вершаванай форме.
Варыя́цыі — змена рытму, мелодыі, гармоніі пры 
захаванні асноўнай тэмы. 
Іміта́цыя — майстэрскае перайманне каго- ці чаго-
небудзь, дакладнае ўзнаўленне.
Канфу́з — няёмкае становішча.
Мара́ль — вывад, урок з чаго-небудзь.
Пагарджа́ць — адносіцца да каго- ці чаго-небудзь з 
пагардай, не лічыць вартым увагі.

ШПАЧЫНЫ КАНФУЗ

Эдуард Валасевіч

Байка

Шпака прырода ані ў чым не абышла:
I слых, i голас, i душу дала,
I крылы для палёту!
I Шпак лятаў, свае выводзіў ноты.
Ды неяк, пабываўшы за мяжой, 
Такіх акордаў i мелодый нахапаўся,
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У такое пер’е ён стракатае прыбраўся, 
Што птушкі зачырыкалі наперабой —
Хто з зайздрасцю, хто з абурэннем.
Па лесе гамана пайшла і зацікавіла Арла.
— Ну, братка, пакажы сваё ты ўменне,
А я паслухаю ў цяньку, — 
Прапанаваў Арол Шпаку.
Тут i завёў спявак з натхненнем:
То як Калібры, то як Какаду,
То iмiтаваў Фламінга, то Тукана,
То кошкай мяўкаў нейкую нуду,
То шротам сыпаў барабана —
Аж водгулле грымела над ляском...
— Hiшто сабе. Займальна.
Заморскае cxaпіў ты дасканальна.
А зараз — заспявай Шпаком!
I дзіва —
Не толькі варыяцыі i пералівы, 
Шпак i мелодыю сваю забыў... 
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Тады Арол загаварыў 
З дакорам:
— Якая ганьба! Ну i сорам! 
Спрадвеку птушкі славяць родны гай, 
А ты злятаў разок за мора —
Дык стаў не Шпак, а Папугай... 
Запомнi, зapyбi сабе на дзюбе: 
Хоць сто матываў іншых знай,
А песняй роднаю, мой любы,
Не пагарджай!

Скажу на чысціню, як адсяку:
Не спадабляйся гэткаму Шпаку!

 1. Хто з’яўляецца галоўнымі героямі байкі?
 2. Якімі яны паказаны ў творы? Прачытайце, як апіс-

вае аўтар Шпака. 
 3. Як байкапісец адносіцца да сваіх герояў?
 4. За якія недахопы асуджаецца Шпак? Выберыце   

1 адказ з прапанаваных:
  а) за гультайства;
  б) за лішняе майстэрства ў гукаперайманні;
  в) за адрачэнне ад сваёй роднай мовы і песні;
  г) за падарожжа за мяжу. 
 5. Як вы разумееце сэнс гэтай байкі?
 6. Якія словы ў творы з’яўляюцца вывадам, павучан-

нем? Прачытайце.
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Паўтараем, падагульняем, разважаем…

Ведаем…
1. Назавіце аўтара кожнага з пералічаных твораў.

Аўтар Назва твора

1. Янка Купала

2. Мікола Чарняўскі

3. Анатоль Грачанікаў

4. Эдуард Валасевіч

а) «Слуцкія паясы»

б) «Народ і песні»

в) «Песня і казка»

г) «Шпачыны канфуз»

2. Вызначце від мастацтва, да якога адносіцца 
сам прадмет (слуцкі пояс) з твора «Слуцкія паясы»:

 а) вусная народная творчасць;
 б) жывапіс;
 в) дэкаратыўна-прыкладное мастацтва;
 г) мастацкая літаратура.

3. Назавіце прадметы і герояў, якім дадзена на-
ступ нае апі санне:

 а) Ходзяць у пары,
  Сеюць па свеце
  Дзівы і чары;

б) «Ткаліся (яны) даўжынёй ад двух да чатырох 
з паловай метраў, з шаўковых, залатых i ся-
рэбраных нітак, прывезеных з-за мяжы. На 
рагу пояса, з абодвух бакоў, ткалася метка на 
стараславянскай i лацінскай мовах: “Слуцк”, 
“У горадзе Слуцку”, “Зроблена ў Слуцку”»;
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в) «Пачаў ён іграць яшчэ змалку. Бывала, па-
су чы валоў, зробіць з лазы дудачку ды як зай-
грае, дык валы скубці траву перастаюць — на-
тапыраць вушы ды слухаюць. У лесе птушкі пры- 
ціхнуць, нават жабы ў балоце не крум каюць».

4. Прачытайце ўрывак з верша «Песня і казка».
 

Песня і казка,
Як у крышталі,
Свету пакажуць
Тайныя далі.

Вызначце мастацкія сродкі, якія выкарыстаны ў 
ім. (Прыметнікі з пераносным значэннем; дзея сло-
вы з пераносным значэннем; паўторы слоў.)

5. З пералічаных твораў назавіце той, які з’яўляец-
ца казкай; вер шам; легендай; байкай; апавяданнем:

 «Адкуль песня беларуская»;
 «Музыка-чарадзей»;
 «Народ і песні»; 
 «Слуцкія паясы»;
 «Шпачыны канфуз».

6. Назавіце творы, у якіх пісьменнікі так выказалі 
сваё захап ленне і любоў да нацыянальных духоўных 
і матэрыяль ных скарбаў мастацтва:

 а) Як кажуць сярод людзей, 
  Без песні — няма надзей. 
  Народ без песні — не ўмее, 
  Народ без песні — нямее; 
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  Ходзяць у пары,
  Сеюць па свеце
  Дзівы і чары;

в) «Беларускія майстры ўнеслі ў малюнак... 
узоры, што былі найбольш блізкія i родныя ix 
сэрцу, цешылі вока, зачароўвалі сваёй сціплай, 
але непаўторнай красой...».

7. Якой агульнай тэмай аб’яднаны легенда, казка, 
вершы, апавяданне і байка з гэтага раздзела?

8. У якім творы асноўная думка заключаецца ў 
тым, што чалавек і мастацтва павінны служыць свай-
му народу?

Разважаем…
1. Якія творы з гэтага раздзела ўразілі вас? Па-

тлумачце.
2. Для чаго трэба цікавіцца беларускімі песнямі, 

каз камі, ручнікамі, куфрамі, слуцкімі паясамі? Чаму 
іх трэба цаніць і берагчы?

3. Якімі відамі мастацтва цікавіцеся і, магчыма, 
займаецеся вы, вашы родныя? Раскажыце.
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