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Часопіс для дзяцей



Карагод 
месяцаў

            Віка ТРЭНАС

   Лiпень
Смачна пахне месяц сёмы.
Водар гэты ўсім знаёмы,
Бо калі квітнее ліпа,
Да яе ўсе пчолкі ліпнуць.
Залацістыя дні лета,
Спее жыта на палетках.
І канікулы ў малых —
Смех і радасць, як без іх!
І падзяка ў сэрцы нашым
За мір дома і на пашах.
Прынясём букет багаты
Разам з мамаю і татам
Мы да помніка салдатам.

Лета з 
“Вясёлкай”

Кожны год вясёлкаўцы разам са слаўным го-
радам Слуцкам адзначаюць дзень нараджэння 
пісьменніка Васіля Віткі — класіка нашай літа-
ратуры, першага галоўнага рэдактара часопіса 
“Вясёлка”. Сёлета яму споўнілася б 108 гадоў. Су-
працоўнікі рэдакцыі ўзялі ўдзел у Тыдні Васіля 
Віткі, які праходзіў у Слуцку і Мінску. Дарэчы, 
на малой радзіме пісьменніка заснаваны сквер і 
вуліца названая ў гонар Васіля Віткі.

Ужо ў сёмы раз у бібліятэцы № 6 імя В. Віткі 
г. Мінска прайшоў тэлемост з чытачамі Слуцкай 
цэнтральнай раённай бібліятэкі. Выступаў на 
ўрачыстым адкрыцці Віткаўскіх чытанняў Уладзімір 
Сцяпанавіч Ліпскі. 

Кожная сустрэча з калегамі і юнымі амата-
рамі творчасці Васіля Віткі прасякнутая радасцю 
і асаблівай творчай энергетыкай. Так было і за-
раз. Мінчане зрабілі для случчан віртуальную 
экскурсію па філіялу музея часопіса “Вясёлка”, 
паказалі ўрывак з лялечнай пастаноўкі казкі 
“Вавёрчына гора”. З радзімы Віткі таксама была 
насычаная праграма.

Вучні 2 “А” класа 60-й сярэдняй школы г. Мін-
ска вывучылі любімыя вершы Цімоха Васільевіча 
Крысько і вельмі выразна і артыстычна расказвалі 
іх на памяць. А ў адказ мінчанам маленькія чы-
тачы са Слуцка таксама падрыхтавалі цудоўныя 
сцэнкі і вершы.

Т.У. Мінчукова, вядучы бібліятэкар дзіцячай 
бібліятэкі №6 імя В. Віткі г. Мінска

Краінай роднай ганаруся
І на “Вясёлку” — падпішуся!

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

Прыкметы i прымаyкi
• Лета з камарамі, зіма з пірагамі.

• Колас добра не спее, калі сонца не грэе.

• Лета навальнічнае — зіма з мяцеліцамі.

,
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Родны край
Клічуць прасторы, клічуць крыніцы!
Кліча і возера з роднай вадзіцай...
Кліча ўсё нас, што за межамі хаты:
Лес і палі, жыта багата…
Неба і рэчка, бярозавы гай,
Паглядзі навакол — гэта ўсё родны край!
Родныя месцы, добрыя справы,
За ўсё, што мы робім, бяромся заўзята.
Усе справы завершым, што пачалі,
І мір абаронім на нашай зямлі!
Неба і рэчка, бярозавы гай…
Паглядзі навакол — гэта ўсё родны край!

Хрысціян Зелянкевіч, 10 гадоў, гімназія №20, 
г. Мінск 

ДА 80-ГОДДЗЯ ПІСЬМЕННІКА, 
СЯБРА “ВЯСЁЛКІ” ВАСІЛЯ МАКАРЭВІЧА

Васіль МАКАРЭВІЧ

Нараджэнне цяля
Па
ц
ешны ён, бычок,
З прыкметаю асобай, –
У плямінах бачок
І лыс
і
нка на лобе.
Пужлівы, трапяткі,
Нібыта носіць но
ш
ку, –
Хістаецца ў бакі
На чарацінах-ножках.
Кароўка не маўчыць,
Бо ўсё ідзе да ладу.
А радасна мычыць,
Быч
к
у бязмежна рада.
Над ім яна сапе,
Вылізвае ласкава.
Нікуды ад сябе
Яго не адпуск
а
е.

Адгадай, як завуць бычка? Адшукай у тэксце патрэбныя літары і складзі імя.
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Каробава Аліса, 6год, г. Мінск
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Алена МАСЛА

ПРЫГОДЫ НА ЦУКЕРАЧНАЙ ПЛАНЕЦЕ
Казка

Аднойчы я сабраўся ў космас. Сеў ля вакна, паставіў побач талерку — а раптам 
яна лятаючая? — і стаў глядзець на зорнае неба.        

 Талерка сапраўды паляцела! Рынулася да зор так імкліва, што я ледзь паспеў на яе 
ўскочыць. Імгненне — і мой касмічны апарат апусціўся на невядомую планету.

Тут жа мяне абкружылі іншапланецяне.
— Вітаем цябе, незнаёмец! Адкуль ты?
— З Зямлі! 
— Там існуе жыццё? — здзівіліся яны. — Значыць, прафесар Мармелад казаў праў-

ду? Мы не адзіныя ў Сусвеце? А яго асудзілі і збіраюцца пакараць! Хутчэй бяжым да 
замка!

Пакуль мы беглі, іншапланецяне расказалі, што трапіў я на Цукерачную планету. 
Яна была з зефіру, рэкі і азёры — поўныя салодкім сіропам, дажджы тут ішлі ліма-
надныя, дрэвы былі з пасцілы, а жыхары планеты — карамельныя, ледзянцовыя і 
мармеладныя. Усе жылі дружна, пакуль уладу не захапіў род Чорнага Шакаладу. Гэ-
тыя лічылі сябе найлепшымі! Правіцель планеты, Батончык Горкі Першы, даў загад 

расправіцца з усімі не шакаладнымі жыхарамі! Прафесара Мармелада пастанавілі 
знішчыць першым — мала таго, што ў ім ні граму шакаладу не было, дык ён яшчэ і 
разумнічаў! Сумны прафесар стаяў ля вогнішча перад замкам — яго вось-вось кінуць 
у агонь...

— Іменем закона караецца прафесар Мармелад за тое, што падманваў пра жыццё 
на іншых планетах!.. — абвяшчала прыгавор суддзя — Малочная Шакаладка. Але я 
не даў ёй скончыць:

— Вы памыляецеся! — крыкнуў я гучна. — Я прыляцеў з Зямлі! Значыць, прафе-
сар Мармелад кажа праўду!

Як перапалохаліся ўсе Шакаладкі — з некаторых ажно арэшкі пасыпаліся! Раз-
раз-раз! – склаліся яны ў штабялі, са злосных заваёўнікаў імгненна ператварыўшыся 
ў звычайныя ласункі.

Жыхары планеты радаваліся нечаканай перамозе, дзякавалі мне за вызваленне і 
прапаноўвалі стаць іх правіцелем. Але ж дома мяне чакалі мама з татам, баба з дзе-
дам, сястрычка і кот. Я не мог застацца.

Тады мне нагрузілі поўную талерку цукерак і выправілі дадому. Каб салодкае не 
выклікала алергіі, прафесар Мармелад навучыў мяне чароўнаму закляццю: 

“Алергія, чу-чу-чу!
Цябе ведаць не хачу!”
Яшчэ прафесар паабяцаў асабіста наведацца на Зямлю, як толькі ў нас складуцца 

спрыяльныя ўмовы — пойдуць ліманадныя дажджы, альбо зямля пакрыецца зефірам.

Малюнкі Алены Велянцэвіч
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Ніяна ЗАГАРЭЎСКАЯ

Пярэсты коцік
Захварэў пярэсты коцік —
так баліць яму жывоцік!
Енчыць жаласна ля ганку,
не бяжыць нікуды зранку.
У ката пытае Косцік:
“А чаго баліць жывоцік?”
Апусціў каточак вочкі,
кажа: “Сённяшняю ночкай
без дазволу ў бабы Тані
я паеў усю смятану”.
“Не журыся, мілы коцік, —
суцяшае котку Косцік. —
Ты прызнайся бабе Тані,
і жывоцік перастане!”

Кастусь і Алінка
Даганяў Кастусь Алінку —
зачапіўся за галінку.
Кінуўся хлапчук і плача:
стукнуўся, баліць няйначай!
Дабрадушная Аліна
суцяшае, нібы сына:
“Кастусёк, не плач, мой слаўны,
дрэва нам лісткі паслала,
ты не выцяўся, а толькі
напалохаўся без толку!”
Уставай! Бо прыйдзе мама —
буду плакаць я таксама…”

Чытаем летам
Ліпень — самая цудоўная і прыемная пара для вас, нашы чытачы. Канікулы! Ад-

нак і пра цікавыя гісторыі і забаўныя вершы мы таксама не забываем. Нашы бела-
рускія пісьменнікі падрыхтавалі сапраўдныя кніжныя сюрпрызы для чытання летам.

Паэт і шчыры сябар дзяцей Анатоль Зэкаў запрашае ўсіх у свет паласатага, вуса-
тага, хітрага і ласкавага ката. Новы зборнік, надрукаваны ў выдавецтве “Беларуская 
Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі”, так і называецца: “Праўда і лухта пра вусатага 
ката”. Што ж гэты герой робіць летам?

Вандраваць наш кот — аматар.
Ён сышоў на лета з хаты.
Кот сышоў — і мышы следам
Зніклі з хаты на ўсё лета.
Можа быць, пайшлі за ім?
Сумна ж мышкам жыць адным.

Разам з пісьменніцай Аленай Масла мы выправімся ў паход і даведаемся шмат но-
вага пра жывёльны і раслінны свет беларускіх балот. І, канечне, пазнаёмімся з казач-
нымі героямі. Вітайце кнігу “Балотныя прыгоды. Цікавінкі ад Бульбінкі і Журавінкі” 
у афармленні мастака Аксаны Аракчэевай. Гэты зборнік выйшаў у выдавецтве “Па-
чатковая школа” і атрымаў перамогу ў Міжнароднай нацыянальнай прэміі Біянкі ў 
намінацыі “Казка”. Нашы беларускія балоты знакамітыя на ўвесь свет!

Сябры мае, гуляйце, адпачывайце, ды чытаць не забывайце!
Ваш Вася Вясёлкін  

Малюнкі Віталя Дударэнкі

Малюнак Аксаны Аракчэевай
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Васіль ЗУЁНАК

Шчурка-пчалаедка

— Ты адкуль з такім уборам,
Ты з якой Аўстраліі?
— Я з-пад нашае Дукоры,
Дзе не раз бывалі вы.

Дзе разлом пластоў крутых,
Не гасцямі чуемся:
Там у норках земляных
Мы жывём-гняздуемся.

Не кар’ер, а інтэрнат!
Ды з асобай службай:
Колькі сем’яў – столькі хат,
Па-суседску дружных.

Марна мы не бавім час,
Ловім шэршняў, мушак.
Ды загана ёсць у нас
З крыўднаю мянушкай.

Быццам мы палюем спрэс
На ласунак з пчоламі.
Дык жа не! Наш інтарэс —
Заедзь незлічоная.

І ў мяне гады-ў-дзянькі
З пчол спажытак рэдкі.
А жыву з кляймом такім:
Шчурка-пчалаедка.

Фота Сяргея Зуёнка

Суседзі нашай Беларусі —
пяць краін свету.
Мы жывём у вянку
блізкіх, родных народаў —
расіянаў, украінцаў, палякаў,
літоўцаў, латышоў.
Мы так даўно жывем побач,
што наша суседства
перарасло ў радство.
У Беларусі прапісаны
суполкі суседніх народаў.
А ў памежных краінах
добра адчуваюць сябе
сем’і беларускія.
Роднаснымі лёсамі
перапляліся памежныя краіны.
Беларуская “Вясёлка”
друкуе творы паэтаў-суседзяў,
а яны перакладаюць на сваю мову
вясёлкаўскіх аўтараў.
Вам, сябры, і далей шукаць
ніці моцнага сяброўства
з краінамі-суседзямі ды іх жыхарамі.
І хай само памежжа
стане сімвалам нашага братэрства!

Малюнак Віталя Дударэнкі

Малюнак Аксаны Аракчэевай
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Дамашняе заданне:
1. Напішыце назвы нашай краіны і краін-су-

седак. Прыгадайце іх сталіцы. З гэтых дванац-
цаці слоў выберыце патрэбныя літары і склад-
зіце сказ: “Мы — народы Еўропы”. Што азначае 
гэты сказ?

2. Адгадайце, з якіх краін і сталіц узяты літа-
ры? Якую літару трэба “пазычыць” у алфавіце, 
а якую выкарыстаць у сказе ажно тры разы?

3. Якімі рэкамі злучана Беларусь з Украінай, 
Расіяй, Літвой, Латвіяй?

4. Ці можна па чыгунцы даехаць з Мінска ў 
сталіцы краін-суседзяў? Намалюйце маршрут 
цягніка з назвамі прыпынкаў.

Краіны-суседзі 
Беларусі
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1.У гэтым месцы дзеткі ўлетку адпачываюць і весела бавяць час; 
2. Гэтую расліну, якая расце на рэчцы ці на балоце, збіраюць на Сёмуху; 
3. Дрэва ці куст, зацвітае ў чэрвені; 
4. Смаката, якую збіраюць пчолкі; 
5. Калючы звярок; 
6. Між ялінак – скок ды скок – /Скача вельмі вёртка/Грыб нясе ў свой дамок/Рыжая ....... ;
7. Вельмі смачная рыба — смажаны, заліўны .... ; 
8. Вялікая рагатая жывёла ў белых панчохах; 
9. Расліна без кветак, але ў народзе лічаць, што раз на год яна цвіце; 
10. Смачныя ягады на бабулінай градцы; 
11. З гэтай кветкай, што зацвітае ў чэрвені, параўноўваюць гожую дзяўчыну; 
12. Другі летні месяц.

Якім АЛОЎКІН

Цудоўная пара 

У ліпені залевы
І ў небе машкара,
Сярэдзіна для лета,
Капрызная пара.

Збяром салодкіх ягад
І зёлак на кампот.
І ўсёй сям’ёй з намётам
Адправімся ў паход.

Рыбалка, песні, скокі,
Вячэра ля кастра…
Наш ліпень безумоўна
Цудоўная пара!

Хуткамоўкі Рыгора 
Барадуліна
Цень ад лямпы лёг у лёх. 
Лашчыла ляшчына лог. 

Міла мяла мяты пачак. 
Мяў мядзведзь, як мякіш, мячык. 

Пчаляр у пчол найпершы лекар. 
Пячэ пухнаты пернік пекар.

Вася ВЯСЁЛКІН

Загадкі
Плача дзядуля, плача бабуля,
Разам яны чысцяць … 

Самы чырвоны гэты сіньёр,
Прыехаў з Амерыкі сам … 

У зямлю толькі семечку торкнуў –
Пачакай ды за хвост выцягвай … 

Малюнак Анастасіі Смародзіны
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Маргарыта ПРОХАР, Анастасія РАДЗІКЕВІЧ
(намеснік галоўнага рэдактара), 
Алена СТЭЛЬМАХ, Леанід УЛАШЧАНКА,  
Кацярына ХАДАСЕВІЧ-ЛІСАВАЯ.

№ 7(749) ЛІПЕНЬ 2019
Падпiсана да друку
05.07.2019.
Фармат 60х84 1/8
Гарнiтура часопiсна-сечаная.
Папера афсетная.
Афсетны друк.
Ул.-выд. арк. 3.
Ум.-друк. арк. 1,9.
Ум. фарбаадб. 7,6.
Тыраж 5025 экз. 

Адрас сайта: www.veselka.by
E-mail: vyaselka2011@yandex.ru
Выходзiць штомесячна.
Аддрукавана з арыгінала-макета заказчыка ГДА «Дзівімакс», 
220005, г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 58, офіс 426. 
Тэл./факс: +375 (17) 233-92-06, info@divimax.com
Ліцэнзія № 02330/53 ад 03.04.2009 г.  
выдана Міністэрствам інфармацыі РБ.

УНП 190147176
Пасведчанне аб рэгiстрацыі  № 763
Пасведчанне гігіенічнай
рэгістрацыі № 08-33-0.353692
Выдаецца з 1957 года.

Прыгоды парсючка Рохліка
Рохлік ідзе купацца

Вокладка Наталлі ТАЎСТАЛЕС
Комікс Анастасіі СМАРОДЗІНЫ

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


