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Часопіс для дзяцей



Карагод 
месяцаў

                Віка ТРЭНАС

    Май
Травень-май, наш месяц пяты,
Наступіў вясне на пяты.
Свеціць сонца цэлы дзень,
Гучна майскі хрушч гудзе.
Як захоча дождж праліцца,
То пачнецца навальніца.
Хоць з маланкай і грамніцай,
Ды ніхто іх не баіцца!
Мы пад гэты цёплы дождж
Пойдзем проста басанож
І разбудзім смехам звонкім
Усе колеры вясёлкі,
Да яе рукой дастанем!
Ды ў нас адно пытанне:
Пра цябе, май, мы ўсё знаем,
А не ведаем мы толькі,
Колькі кропак у багоўкі
І нашто багоўцы кропкі?
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Прыкметы i прымаукi
• Будзе дождж ісці — будзе хлеб расці.
• Калі чаромха цвіце, паўсюдна холад жыве.
• Дождж намачыў, а сонейка высушыць.

,

Май разам з “Вясёлкай”

У маі рэдакцыі часопісаў “Вясёлка”, “Буся” і “DOMiK” узялі ўдзел у штогадовай 
міжнароднай спецыялізаванай выстаўцы “СМІ ў Беларусі”. Некалькі дзён вясёлкаў-
цы сустракаліся на стэндзе са сваімі маленькімі чытачамі, праводзілі конкурсы, чы-
талі і малявалі, і ўвогуле добра прабавілі час разам з сябрамі сваіх выданняў. 

3 мая на галоўнай пляцоўцы выстаўкі адбылася цырымонія ўручэння літара-
турнай прэміі імя Васіля Віткі за 2018 год. Галоўны рэдактар часопіса “Вясёлка” Улад-
зімір Ліпскі павіншаваў лаўрэатаў, якія атрымалі дыпломы і медалі. Са словамі пад-
зякі і сваімі вершамі выступілі пісьменнік Генадзь Аўласенка, а таксама лаўрэатка 
імянной прэміі Уладзіміра Сцяпанавіча, вучаніца гімназіі горада Дзяржынска Дар’я 
Паўлоўская. Зялёную Жабку атрымаў пераможца аднайменнага конкурсу часопіса 
“Буся”, юны мастак, другакласнік Ілля Змачынскі.

4 мая ў Мінску прайшоў міжнародны конкурс-фестываль “Зоркі Перамогі”, у якім 
дзіцячыя калектывы і сольныя выканаўцы паказалі свае здольнасці ў харэаграфіі, 
вакале, тэатральным майстэрстве. Усе юныя таленты атрымалі прызы. Віншуем!   

Вася Вясёлкін

Мне радуюцца дом і школка —
Бо я выпісваю “Вясёлку”!

Падпісацца на любімы часопіс можна ў аддзяленнях Белпошты і Белсаюздруку да 25-га чысла 
кожнага месяца. Індэкс індывідуальных падпісчыкаў 74845, ведамасных 748452

Фота Дзмітрыя Сапсая
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Мой прадзед Барыс Рыгоравіч Мянчэня не ваяваў, не быў вязнем, ён быў звычай-
ным хлопчыкам. У 1941 годзе яму было 6 гадоў.

Тулілася ў лясах пад Магілёвам вёсачка Мачынск. Мужчыны пайшлі ў партызан-
скі атрад, засталіся адны жанчыны і дзеці. Памерла ад тыфу маці, а пазней у баі за-
гінуў бацька. На руках у 15-гадовай сястры Марыі засталіся чацвёра братоў. Хату 
спалілі немцы, нехта аддаў ім старэнькую лазню, у ёй і жылі. А ўжо як жылі — і ўявіць 
страшна. 

У нашай  сям’і  дагэтуль захоўваецца даведка, выдадзеная камандзірам партызан-
скага атрада, аб тым, што сям’я лічылася партызанскай. А немцы часцяком ладзілі абла-
вы. Аднойчы, калі карнікі наляцелі на вёску зусім нечакана, сястра схапіла старэй-
шых хлапчукоў за рукі, а самага малодшага накрыла старой перавернутай бочкай, 
сунула кавалак хлеба і загадала сядзець ціха-ціха. Увечары немцы сышлі, забраўшы з 
хат усё лепшае. Калі вяскоўцы вярнуліся — ніхто і не спадзяваўся знайсці хлопчыка 
жывым. Ды толькі не было чаго браць у самым бедным на ўсю вёску двары. Немцы 
туды не пайшлі, і на старую бочку не звярнулі ўвагі. Так і сядзела дзіця, спалоханае, 
ашалелае, але жывое!

Анастасія Тылец, 2 “Д” клас, гімназія № 5, г. Віцебск

На Нёмане 
Толькі на ранішнім небе 
Першы прамень заблішчыць,
З татам збіраемся хутка
Рыбу на Нёман лавіць.

Мост побач з паркам Румлёўскім,
Ехаць не трэба далёка.
Знойдзем прыгожае месца, 
Хоць рыбакоў ужо многа.

Сонейка хутка ўзыходзіць,
Вуды ўжо рыбу чакаюць,
І за паклёўкай паклёўка
Наша вядро напаўняюць.

Стаў крыху чутны гудочак,
Зблізіўся з намі – раве!
Гэта з людзьмі параходзік
Хутка на рэчцы плыве.

Хвалі нам шкоду зрабілі – 
Рыба не йдзе. А, нічога!
Будзем глядзець мы навокал,
Песціць і радаваць вока.

У горадзе – і на прыродзе
Птушачкі, зелень буйная,
Сонца ў хвалях іскрыцца – 
Радасць ад краю да краю!

Марыя Чугай, Георгій Чугай, 2 “Д” 
клас, СШ № 34 г. Гродна 

Настаўніца Вольга Дудко 

Міцюкова Т., 4 “В” клас, 
г. Брэст

Міцюкова Т., 4 “В” клас, г. Брэст

Ясуркава Сафія, 4 “В” клас, г. Брэст

Якавенка Ніка, 4 “Г” клас, г. Брэст

Валянцюк Ягор, 1 “В” клас, г. Брэст

Наумчік Г., 3 “В” клас, г. Брэст

Дзіця вайны
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ДА 115-ГОДДЗЯ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ КЛАСІКАЎ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ

Паўлюк ТРУС

Струны звонкія
Як струны звонкія цымбалаў,
У сэрцы песня зазвінела
І змоўкла ў лузе анямелым,
Як струны звонкія цымбалаў.
Яна у думках зарунелых
Расою ранняй не апала…
Як струны звонкія цымбалаў,
У сэрцы песня зазвінела.

Вясна
Вясна!.. Вясна!..
У цвеце нівы,
Цвітуць асмуглыя сады;
Кіпучай радасці прылівы
Хвалююць сэрца пералівам
Ў грудзях вяснова-маладых!..
Вясна ў цвяту!
Цвітуць парэчкі,
Цвіце язмін на дне душы!..
Гаі альховыя над рэчкай
Смяюцца й журацца ў цішы.
А там, у ярах пры даліне,
У вішнях тонуць хутары,
Дзе спевы кволаю вятрынню
Калышуць змрок — вячэрні іней, —
Плывуць спакойна з-пад гары.

Адам РУСАК

Лясная песня
Ой, бярозы ды сосны —
Партызанскія сёстры,
Ой, шумлівы ты лес малады.
Толькі сэрцам пачую
Тваю песню лясную
Ды ўспомню былыя гады.
Ды ўспомню пажары,
І варожыя хмары,
І завеі халодных снягоў,
І слату, і нягоды,
І начныя паходы,
І агні партызанскіх кастроў.
Край любімы мой, родны,
Ты на свеце свабодны,
За цябе я на бітву хадзіў,
Каб ніколі, ніколі
Ты не быў у няволі,
Каб чырвонымі кветкамі цвіў.
Адышлі тыя годы,
Адгрымелі паходы,
Толькі пушча за полем шуміць.
Ой, бярозы ды сосны —
Партызанскія сёстры,
Вас ніколі ў жыцці не забыць.

Мой край
Куды ні глянь — лясы шумяць,
цвіце за полем гай,
а поле — вокам не абняць.
I гэта ўсё — мой край.
Пшаніца, жыта на палях,
усюды ўраджай,
стагі, як горы, на лугах.
I гэта ўсё — мой край.
Жыве, працуе мой народ
ці ў снежань, ці то ў май,
і харашэе з году ў год
мой родны, вольны край.
Куды ні глянь — лясы шумяць,
за полем рэчка, гай.
I ў сэрцы песні не стрымаць
пра мой любімы край.

Малюнак Віталя Дударэнкі6 7



Раіса БАРАВІКОВА

НА КРЫЛЕ 
Ў АНЁЛА

Казка

Васілёк паварушыўся, пазяхнуў і расплюшчыў вочы. Ён пабачыў над сабою не-
знаёмую столь, спалохаўся і хацеў заплакаць — і тут жа загучаў голас, быццам пра-
шалясцеў лёгенькі лісток:

— Супакойся, а лепш зноў засні. Табе яшчэ трэба паспаць.
Голас зацікавіў Васілька, і ён запытаўся:
— А ты хто?
— Я — твой Анёл-Ахоўнік. Ты ўжо ў сябе дома. І ляжыш на маім крыле ў сваім 

маленькім ложачку. Тут, у гэтай кватэры, са сваімі бацькамі ты пражывеш шмат га-
доў, і толькі калі вырасцеш, пераедзеш у свой дом і суседзі з вялікай павагаю будуць 
казаць: “Гэта дом нашага знакамітага доктара”.

— Ты хочаш сказаць, што калі я вырасту, дык стану доктарам?
— О-о, ты будзеш вельмі добрым доктарам, станеш славутым хірургам, уратуеш 

сотні, можа, не адну тысячу чалавечых жыццяў. І людзі будуць вельмі ўдзячныя табе 
за гэта. 

Васілёк не стрымаўся, радасна пасміхнуўся ў адказ. Яму было вельмі прыемна 
чуць словы Анёла-Ахоўніка, але тут жа ён спуджана страпянуўся. Над ложачкам 
схілілася незнаёмая жанчына і адазвалася, але не да яго:

— Валя, хутчэй падыдзі сюды! Ты толькі глянь, як ён радасна пасміхаецца! Мне 
некалі маці казала, што калі немаўляткі ўсміхаюцца ў сне, з імі ў гэты час забаўляюц-
ца анёлы. 

Да ложачка хутка падышла зусім яшчэ маладая жанчына, і схіліўшыся, прашап-
тала:

— Мама, цішэй, ён можа прачнуцца. Я размаўляла па тэлефоне. Ах, ён зноў па-
сміхнуўся! І так салодзенька! — яна пяшчотна дакранулася да Васільковай галоўкі.

— Гэта твая мама, — прашаптаў Анёл-Ахоўнік. — Яна — самы блізкі твой чалавек, 
яна дала табе жыццё, ты — яе працяг. Адчуваеш, колькі цяпла і любові ў яе дотыку?

— Адчуваю, — у думках адказаў Васілёк і тут жа запытаўся: — А чаго плача дру-
гая жанчына? Бачу на яе твары слёзы. Яна кажа, што можа больш ніколі ўжо не па-
бачыць мяне. Хто яна?

— Гэта — твая бабуля Каця, — адказаў Анёл. — Яна таксама моцна любіць цябе, 
ну а плача… Разумееш, людзі нярэдка хварэюць. Хваробы бываюць цяжкія, і толькі 
праз аперацыю можна ўратаваць іхняе жыццё. Тут шмат што залежыць ад хірурга. У 
тваёй бабулі заўтра складаны дзень, у яе амаль невылечная хвароба. Яе будуць апе-
рыраваць. Толькі хірург, які мусіў рабіць аперацыю, захварэў.  Яе аперыраваць будзе 
іншы, ад яго шмат залежыць. Ты спіш?

— Не, я слухаў цябе і думаў…
— Пра што?
— Ты сказаў, што калі я вырасту, стану вельмі добрым хірургам, дык ці мог бы ты 

здзейсніць цуд?
— Які?
Васілёк захваляваўся і не адразу адказаў Анёлу:
— Я хацеў бы са свайго жыцця перанесціся ў заўтрашні дзень, каб зрабіць апера-

цыю бабулі. 
Анёл-Ахоўнік маўчаў.
— Ну, што ж ты маўчыш? 
— Разумееш, на зямлі здараюцца цуды, ды твая просьба няпростая, тым больш, 

што такі цуд не толькі ад мяне самога залежыць. Але я паспрабую, а ты засынай…
Прайшло шмат гадоў. Васілёк вырас і сапраўды стаў добрым хірургам. Ён збіраў-

ся ехаць у далёкую краіну, каб там выратаваць чалавека. Перад ад’ездам ён забег да 
бацькоў, каб развітацца з імі і з бабуляю.

— Ну, баба Каця, тры-
майся! — сказаў ёй Васі-
лёк. — Я еду толькі на тыд-
зень. Абавязкова вярнуся на 
твой васьмідзесяцігадовы 
юбілей! — і ён пяшчотна аб-
няў бабулю, якая нечакана 
ўздрыгнула. Яна паглядзела 
на ўнука, і ёй раптам здало-
ся, што Васілёк вельмі-вель-
мі нагадвае ёй таго зусім 
яшчэ маладзенькага хірурга, 
які шмат гадоў таму ўрата-
ваў ёй жыццё. Яна прыціс-
нулася да ўнука, і на яе вочы 
набеглі слёзы. Гэта былі слё-
зы шчасця.       

Малюнкі Алены Велянцевіч
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Казачная Беларусь
на карце зямнога свету.
Яна — зялёная і блакітная,
бэзавая і валошкавая,
салаўіная і сунічная,
зубрыная і бусліная…
З даўняй даўніны
народ услаўляе свой край
у казках, легендах, былях.
Іх мараль нязменная і адна:
як бы цяжка ні было,
не рабі ніколі зло,
слабых не крыўдзі,
працуй і знойдзеш скарб.
А жыццё падорыць рога,
з якога ўсяго многа.
Трымайся бацькавага дара
дык зловіш залатога птаха.
Ідзі па следу дзеда,
будзеш мець пшанічны каласок,
залатую яблыньку,
курачку-рабку
ды моц асілка-волата.
Свята дзіцячага жыцця
пачынаецца з казкі.
Іх святло і цяпло
акрыляе чалавека,
выхоўвае ў ім дабрыню.
“Добры дзень!” — вітаемся мы,
жадаем адно аднаму
ў новым дні новай казкі.
Жыві, Беларусь, у казачнай яве!

Андрэй ХАДАНОВІЧ

ДРАПЕЖНІК
Скача-скача коцік шэры
Па фіранках, па таршэры –

Столькі шуму, быццам леў
У кватэры ашалеў.

Бах! – ушчэнт разбіта пляшка:
“Прыбяруцца, ім не цяжка!”

Бух! – на стол разліў алей
І шчасліва мчыць далей.

Скача-скача кот драпежны –
Як цунамі, непазбежны,

Гоніць статак антылоп
Проста тату на лэптоп!

Скок на кветку, скок на кніжку,
Скок на лазерную мышку:

Мыш – яна заўсёды мыш…
Не чапляйся, сам ты “кыш”!

Па сукенцы – скок на шыю:
“Мама сцерпіць, не чужыя!
Я парву, яна зашые”.

Коцік, з манітора злезь – 
Ён цяпер у кашы ўвесь!

Разумею, нудна, сумна:
Ходзь сюды, ну, будзь разумны!

Я пагладжу, мы ж сябры…
Кіпці толькі прыбяры!

Я з табой пагутару…
Толькі злезь з камп’ютара! 

Малюнак Сяргея Волкава10 11



КАЗАЧНАЯ БЕЛАРУСЬ
 Пісьменнікі Беларусі прадаўжаюць добрую традыцыю народных казачнікаў. 
Класікі і пачаткоўцы адточваюць сваё мастацкае слова на творах для Дзяцей. 
Зазірніце ў кнігарні, бібліятэкі і там сустрэнеце казкі беларускіх аўтараў на любы 
ваш густ. Сябруйце з казкамі. Яны дапамогуць вам спазнаць жыццё. Яны дадуць 
вам мудрыя ўрокі выхавання.

Дамашняе заданне:
1. Напішыце, якія дзіцячыя кнігі і якога пісьменніка вы чыталі?
2. Адшукайце на карце Беларусі Малую Радзіму пісьменнікаў, фота якіх змешчаны на гэтых 

старонках. Складзіце сваю літаратурную карту беларускіх казачнікаў.
3. Прыдумайце казку, галоўнымі героямі якой былі б Вася Вясёлкін, магутны Зубр, мудры 

Бусел, калючы Вожык, лагодная Вавёрка і крыклівая Варона. Пераможцы атрымаюць падарунак.

Малюнкі Ігара Ліпскага12 13



Аксана СПРЫНЧАН

Беларускае неба
А над Высокім — высокае неба.
А над Глыбокім — глыбокае неба.
Я вышыні й глыбіні не баюся.
Неба такое ва ўсёй Беларусі!
Добра там марам высокім-высокім!
Добра тут думкам глыбокім-глыбокім.

Сёмуха
Кляновае лісце на хаце 
Святлом напаўняе і цудам.
“На Сёмуху, — кажа мне маці, —
І ў нас абярэг такі будзе”.

Святло Беларусі-княгіні —
Кляновае лісце на мапе.
Ніколі яна не загіне,
Святкуючы родныя святы.

Тата з мамай — беларусы
Тата з мамай — беларусы,
Імі моцна ганаруся.
Бо яны з прыгожай мовай —
Старажытнаю і новай.
Бо з такой яны культуры,
Што мільён не здушыць фурый.
Бо з такой літаратурай,
Дзе жывуць зубры і туры.
Бо з такой яны дачушкай,
Што не горай за Касцюшку.

ДА 90-ГОДДЗЯ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ

Юры ГУСЕЎ

Кропля
Хуценька, хутка дожджык пральецца.
Хмара вісіць — дакрануцца рукамі.
Ліпа духмяная як страпянецца!
Быццам дзіця, што пабачыла маму.

Вось яна, першая кропля, упала,
І заіскрылася ўсё, што навокал.
Яркая, быццам брыльянт, зайграла,
Радуе сэрца, радуе вока.

Сетка дажджу засланіла падворак,
Як слёзы, цякуць ручаінкі з рабіны.
А перад хмарай — раздолле-прастора,
Якой яна кожную кроплю павінна.

Вялікая моц, хаця кропля малая,
І самы жаданы бальзам для жывога.
Дожджык ліецца, звініць і гуляе.
Нябёсам хвала і магутнаму Богу.

Пераклад з рускай мовы Вікі Трэнас

Малюнак Аксаны Аракчэевай
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Вольга ГРАМЫКА

Прыгоды багоўкі Лесі
У адным цудоўным куточку Беларусі жыла маленькая багоўка Леся. А куточак 

і сапраўды прыгожы! Гэта невялікая палянка сярод старога цёмнага лесу. Лес такі 
дрымучы, што нават самы лёгкі ветрык не мог дабрацца да палянкі. І домік у Лесі 
таксама цудоўны. На палянцы раслі блакітныя кветачкі-званочкі. У адной з кветачак 
і пасялілася Леся. Багоўка нарадзілася вясной, а цяпер стаяла лета, і Леся не магла 
нарадавацца, гледзячы на кветкі, траўку, ягадкі, якіх багата на палянцы.

Вы думаеце, Лесі сумна адной сярод лесу? Ды не, яна не адна. Такіх баговак на па-
лянцы пасялілася многа, і Леся зусім не сумавала.

Прачнуўшыся, багоўка Леся разміналася і ляцела шукаць самую вялікую кроплю 
расы. Вымыўшы тварык і спаласнуўшы крыльцы, Леся снедала. А вы ведаеце, што 
любіла яна есці на сняданак? Нізавошта не здагадаецеся! Тлю. Леся лічыла, што на 
палянцы водзіцца самая смачная тля. Вось толькі калі-нікалі багоўка злавалася на 
гэтых дробных, падобных на мак, казурак, калі ім удавалася папсаваць якую-небудзь 
прыгожую кветачку.

Паснедаўшы, Леся зноў вярталася ў свой домік-званочак і пачынала званіць. Гэта 
быў сігнал для сябровак, каб яны зляталіся да Лесі. Вось усе ў зборы. І тут пачына-
лася весялосць. Багоўкі ляталі навыперадкі — хто хутчэй дамчыцца да сунічкі, якая 
чырванела на другім канцы палянкі. З гладзенькага лістка рабілі горку і з’язджалі, 
весела штурхаючыся. 

Адно засмучала Лесю і яе сябровак. Яны былі вельмі баязлівыя. Пачуюць які-не-
будзь гук — і тут жа хаваюцца пад лісток ці травінку. А гэта ўсяго толькі чмель пра-
ляцеў ці жук-рагач. 

І вось аднойчы адбылося такое, што прымусіла Лесю паверыць: яна таксама можа 
быць смелай… 

Працяг казкі чытайце на нашым сайце www.veselka.by. Чым закончылася гісторыя?

Васіль ЗУЁНАК

САЛАВЕЙ
Яшчэ не падаюць на дол 
Пялёсткі адцвітаць,
Вясна і ў сэрцы, і наўкол,
І ён у садзе навасёл, —
Як тут не заспяваць!..

ГАРЭЗА
А хто гэта, а хто там
Сваволіцца з чаротам?

То затрашчыць насмешліва,
То стоіцца нячутна,
То мільгане паспешліва
Паміж трысцінак гнуткіх:
Уверх і ўніз, а потым
Налева і направа…

Жыве — сабе ў ахвоту,
Чароту — на забаву.
Пагойдвае мятлушкі,
Як ветрык, лёгкім дотыкам…

А то — гарэза-птушка:
Вяртлявая чаротаўка.

фота Сяргея Зуёнка
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Юры НЕСЦЯРЭНКА

Паважай сяброў 
Сапраўдная казка

Лес быў несапраўдны. Маленькія цацачныя дрэвы былі пластмасавыя. І звяры 
былі несапраўдныя і маленькія: драўляны тыгр, жалезны воўк, пластмасавы слон. 
Хлопчыку па імені Кастусь зусім не хацелася гуляць са сваімі цацачнымі сябрамі. Ка-
стусь сядзеў сумны. Была нагода. Нейкая непрыгожая гісторыя атрымалася з Толікам 
з сёмай кватэры. Той на пару гадоў старэйшы. Сапраўдны хітры ліс — нейкім чынам 
выпрасіў у Кастуся камп’ютарную прыстаўку. А прыстаўка — дзевяцігадовага брата 
Арцёма. Яму падарылі на дзень народзінаў, а зараз ён паехаў у санаторый. Як нейкая 
цемра наступіла, калі Толік угаворваў. Кастусь забыўся і каму належыць прыстаўка, 
і пра тое, што гэта падарунак. Як цяпер быць? Толік ні за што не аддасць прыстаўку 
назад!

Раптам усё вакол стала павялічвацца, а Кастусь чароўным чынам пачаў змяншац-
ца. Да такой ступені, што, апынуўшыся ў пластмасавым лесе, ён убачыў высокія дрэ-
вы — такой вышыні, як і сапраўдныя. З-за дрэваў нечакана з’явіліся Драўляны Тыгр, 
Жалезны Воўк і Пластмасавы Слон. Што гэта менавіта яны, ягоныя цацкі, хлопчык 
вызначыў беспамылкова – у Тыгра аблупілася фарба з левага боку, у Ваўка крыху 
пагнутая пярэдняя лапа, а ў Слана пагрызены хвост.

Драўляны Тыгр спытаўся: “Ну што, твой хітры сусед выманіў у цябе братаву цац-
ку?” Кастусь панурыўся і кіўнуў. 

“Пакуль не вярнуліся з працы бацькі, давайце не губляць часу!” — прапанаваў 
Тыгр. “Давайце!” — у адзін голас сказалі Воўк і Слон. “Ты паедзеш са мной”, — дадаў 
Пластмасавы, і не пытаючыся дазволу, падхапіў Кастуся хобатам і акуратна пасадзіў 
сабе на сагнутае калена, а далей хлопчык сам ускараскаўся на гіганцкую спіну. І хо-
бат, і спіна падаліся зусім не пластмасавымі, а цалкам сапраўднымі…

Працяг казкі чытайце на нашым сайце www.veselka.by

Серафіма БЕСТАВА

Вясна
Каля яблыні шпакі
Свішчуць, заліваюцца.
На вярбе каля ракі
“Коцікі” гайдаюцца.

Маразы больш не лютуюць,
Завірухі адгулі.
Сонца промняў не шкадуе,
Абуджае луг, палі.

    

Пра лета
Прыемна, прахалодна ля берага ракі,
І лётаюць вясёла над лугам матылькі.
А чаго ж так лёгка матылёчкам мілым?
Ад таго, што сонейка добра грэе крылы,
Ад таго, што ў лузе вельмі многа кветак,
Ад таго, што кветкі пахнуць смачна летам.

Малюнкі Анастасіі Смародзіны
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Алег МЕЛЬНІКАЎ
Недзіцячыя задачкі

Прывітанне, сябар! Спадзяемся, мінулым разам табе давялося паламаць галаву 
над задачкамі? Мы ўпэўнены, што ты развязаў іх усе да адзінай і гатовы да 

новага мазгавога штурму. Наперад!

Марыя ВАЙЦЯХОЎСКАЯ

Пеўнік і сабака
Выхваляўся пеўнік важна:
— Я адзіны прынц адважны!

Тут вільнуў хвастом сабака:
— Ах, малы ты небарака!
Каб цябе не вартаваў,
У лапы ліскі ты б папаў.

Курка і качаняткі
Пасля дожджыка ля хаты
Убачылі качаняты
Лужыну глыбокую,
Паплылі з ахвотаю.
Ахапіў курку страх!
Ахапіў курку жах:
— Ко-ко-ко! Куд-куды?
Вы вылазьце з вады!

На шум качка прыбягала.
Качка курку суцяшала:
— Не патонуць качаняткі,
Бо на іхніх лапках — ласткі.

Задача 1
У дзвюх лісічак-сястрычак на дваіх мелася 14 цукерак. Пасля таго, як малодшая 

з’ела 3 цукеркі, старэйшай далі 5 цукерак, і ў лісічак стала цукерак пароўну. Колькі 
цукерак было ў кожнай сястрычкі ад пачатку? (Падказка: вызначы, колькі цукерак 
засталося пасля таго, як малодшая з’ела свае цукеркі, а старэйшай далі новыя.)

Задача 2
На стале ляжала каробка з цукеркамі. Саша ўзяў адтуль чацвёртую частку, потым 

трэцюю частку ўзяла Маша. Праз некаторы час Ваня ўзяў з каробкі палову цукерак, 
якія там былі, і ў каробцы засталося 6 цукерак. Колькі цукерак было ў каробцы ад па-
чатку? (Падказка: рашайце задачу з канца, г. зн. з таго моманту, як цукеркі з каробкі 
ўзяў Ваня.)

Задача 3
Сонца ўзышло а 6-ай раніцы. Калабок прачнуўся, скочыў з падаконня і пакаціўся 

па сцяжынцы. Сонца зайшло а 8-ай увечары. Калабок залез на пянёк, соладка пазях-
нуў і заснуў. Колькі гадзін падарожнічаў Калабок? (Падказка: падзяліце час падарож-
жа Калабка на 2 часткі: перад і пасля 12-ай гадзіны.)

Удачы табе! І абавязкова дасылай нам на конкурс свае рашэнні! Поспехаў!
Адказы на задачы, апублікаваныя ў красавіцкім нумары: №1 — 9 манет; №2 — так, Вавёрачка 

перамагла ў спаборніцтвах.

Малюнкі Сяргея Волкава20 21



Па вертыкалi: 1. Так раней 
называўся апошні месяц вясны; 2. Жук, які 
з’яўляецца акурат у маі; 3. Самая шчаслівая 
пара для школьнікаў; 4. 9 мая — Дзень ........; 5. 
У гэтага рагатага жыхара беларускага лесу ў маі 
з’яўляюцца дзеткі.

Па гарызанталi: 1. І першая 
зелень лісцевых дрэў, і назва месяца; 2. Лясная 
кветка — сімвал апошняга месяца вясны; 3. 
У старадаўнія часы так называўся красавік, а 
цяпер гэтае слова абазначае шмат кветак.

Алесь ЕМЯЛЬЯНАЎ-ШЫЛОВІЧ

Вугрынiяда
З Нарочча ў Саргасава мора
Вугры кіраваліся спора,
Ды толькі на горкае гора
Дамоў не вярнуліся з мора.
Мяркую, вар’яцкі акрутны
Прыбраў іх Бермудскі трохкутнік,
Праз некалькі год вуграняты
Прыплылі нарэшце дахаты.
І ў Нарачы гэтых вугроў
Цяпер будзь здароў!

Электробус
Як вусень, жоўты электробус
Сталічнай вулкаю паўзе.
Народу ж унутры, як бобу —
На працу, ў краму, на вучобу —
Куды захочаш, давязе.

Малюнак Наталлі Таўсталес22 23
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Прыгоды парсючка Рохліка
У лесе

Вокладка Наталлі ТАЎСТАЛЕС

Пачатак у № 1 за 2019 год. Працяг у наступным нумары
Аўтар гісторый Алесь ЕМЯЛЬЯНАЎ-ШЫЛОВІЧ

Мастак Сяргей ВОЛКАЎ

2. Рохлік: Бадзя, ты што! Гэтыя кветкі нель-
га рваць!
Бадзя: Чаго гэта знянацку? Яны што, у Чы-
рвонай кнізе?

3. Мелька: Не ў чырвонай, але не варта.
Рохлік: Калі кожны так будзе выдзіраць кветкі, дык што 
тады застанецца? Пустэльня!
                       Бадзя: Ай, ды ну вас. Вунь усе рвуць — і нічога.

4. Рохлік: Ну вось і дрэнна.
Мелька: От міліцыя зловіць дый выпіша штраф. 
Тады ніякіх кветак не захочаш! 

5. Бадзя: А можна ўсяго адну кветачку 
для мамы?
Мелька: Не, купі маме якія іншыя 
кветкі. На рынку іх — процьма.

6. Рохлік: Хадземце хутчэй! А то 
на электрычку спознімся!
Сябры пабеглі да чыгункі.
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