
 

Вершы для расказвання  на  святах 

Дзень незалежнасці Беларусі 

Свята 

У адной руцэ – сцяжок, 

У другой руцэ – ражок. 

Ду-ду-ду, ду-ду-ду! – 

Гэта я на свята йду. 

                              С. Сокалаў- Воюш 

Свята 

Я гляджу, як з гары, 

на сцягі, на шары,  

кветкі і плакаты! 

Мне так весела глядзець! 

Мне так хораша сядзець 

на плячах у таты! 

                              Г. Іванова 

Незаменнае 

Мір, 

Радзіма, 

мама – 
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усяму аснова. 

Мір, 

Радзіма, 

мама – 

нам святыя словы. 

Замяніць і страціць 

нельга. немагчыма 

першыя паняцці: 

мама, 

мір, 

Радзіма. 

            В. Жуковіч 

Я—беларус 

Я—беларус, я нарадзіўся 

На гэтай казачнай зямлі, 

Дзе між лясоў і пушчаў дзікіх 

Адвеку прашчуры жылі. 

 

Я – беларус, я ганаруся, 

Што маю гэтае імя: 

Аб добрай славе Беларусі 

У свеце знаюць нездарма! 
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Я беларус, і хоць сягоння 

Яшчэ малы, але скажу: 

Я родам з племя непакорных 

І прад бядой не задрыжу! 

                                           Ніл Гілевіч 

Аблятаў журавель 

Аблятаў журавель 

Мораў сто, сто зямель, 

Аблятаў. Абхадзіў, 

Свае крылы натрудзіў, 

Мы спыталі ў жураўля: 

--Дзе найлепшая зямля? 

Журавель—нам у адказ: 

-- Няма лепшай, як у нас! 

                                                 Платон Варанько 

 

Дарагія бясконца мясціны, 

Ваш убор быў заўсѐды такі: 

Чырванеюць маністы рабіны, 

Белы статак бяроз ля ракі. 

 

Ўсѐ гаворыць тут роднаю мовай: 

Ад вясенніх грымот да бароў, 
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Ад азѐр і шумлівай дубровы 

Да асенняй журбы журавовў. 

 

Да якое ж крыніцы прыпасці? 

У якія азѐры глядзець? 

Мне пра вашае добрае шчасце 

Свае шчырыя песні прапець! 

                                                 В. Вярба. 

 

Белая Русь 

Шчочку да вуснаў туліць, 

каб таямніцу спытаць: 

--Белая Русь, матуля, 

Гэта дзяўчынка? 

Так? 

 

Як называецца дзіўна... 

Ты пра яе раскажы. 

-- Белая Русь – Радзіма. 

Перад табой ляжыць. 

 

Крыкні – яна адгукнецца 

звонам гарачых кос. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Кропля з ліста сарвецца, 

ускалыхнецца плѐс. 

 

Даль захлынецца громам – 

Белая Русь запяе. 

І азарыцца Нѐман – 

чыстае вока яе.      

                              Д. Бічэль-Загнетава. 

                                              Добры дзень, восень 

Восень мая, восень 

Ой, восень мая, 

Восень сцюдзѐная, 

Чаго ты рана захаладала. 

Я й не раненька, 

Я й не позненька, -- 

Калі мая пара прыйшла: 

Лісточак апаў, зямельку ўслаў, 

Вось мая і пара прыйшла. 

Рэчкі сталі, пазамярзалі, 

Во мая й другая пара.       З нар. 

Кастрычнік 

Ад дрэва да дрэва ідзе пехатой 
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Кастрычнік, мастак адмысловы, 

І фарбай бурштынавай і залатой 

Малюе лісточкі ў дубровы. 

Зірні: ѐн і сам, адступіўшы на крок, 

Глядзіць на абсяг маляўнічы, 

І робіць апошні агністы мазок, 

І подпіс выводзіць: Кастрычнік! 

                                                       Алег Мінкін 

Восень залатая 

Восень, восень залатая 

Сее радасць на зямлі. 

Хмарка ў сінім небе тае. 

Мкнуць ў вырай жураўлі. 

 

Не чуваць у лесе птушак, 

Летні гоман сціх і шум. 

Матылькоў няма і мушак – 

Луг ахутаў мілы сум. 

 

Ніткай срэбнай павуцінне 

Ў косах сонейка блішчыць. 

Што за цуднае зіхценне! 

Што за ціш вакол стаіць! 
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Я іду лясною сцежкай, 

Як па мяккім дыване. 

Восень з ветлівай усмешкай 

На спатканне выйшла мне. 

 

Ярка, хораша прыбрала 

Ўсюды дрэвы і кусты 

І зямлю памалявала 

Ў колер жоўта-залаты. 

                                    С. Новік-Пяюн 

Новы год 

Перад новым годам 

Дзед Мароз рабіў абход 

Перад Новым годам, 

Воды рэчак і балот 

Замуроўваў лѐдам. 

Кожны ў горадзе куток 

Абышоўшы рана, 

Заглянуў ѐн на каток 

Неяк нечакана. 

У дзяцей звіняць канькі 
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Каля самай ѐлкі, 

На якой. як аганькі, 

Ззяюць  ярка зоркі. 

І рашыў тут Дзед Мароз: 

-- Што ж хадзіць без толку... 

Барадой сівой патрос, 

Стаў з кійком пад ѐлку. 

                                       Марк Смагаровіч 

Новы год 

Пасінеў на рэках лѐд, 

Неба ў ясных зорках. 

Зноў прыйшоў к нам Новы год 

З песнямі і ѐлкай. 

 

Водзіць з намі карагод 

Сам Мароз-дзядуля. 

Многа казак у яго  

І вясѐлых гульняў. 

                               М. Чарняўскі 

Ёлка 

Елка ў ельніку жыла, 

Елка ў ельніку расла. 

Елку везлі нам на свята 
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Белы зайка і жаўна. 

Як прывезлі елку ў хату – 

Стала ѐлачкай яна. 

                               С. Сокалаў-Воюш 

Ёлка-бароўка 

Елачка-бароўка 

У хатку да цяпла 

Ад шэрага воўка 

З бору уцякла. 

Мы ѐй падарылі 

Цацкі і шары. 

Зоркай азарылі – 

Гары, гары! 

А над нашай ѐлкай – 

Яркая вясѐлка. 

А пад нашай ѐлкай – 

Вѐрткая вавѐрка. 

А навокал ѐлкі – 

Танцы і смех. 

Развяжы, дзядуля, 

З цукеркамі мех!  

                          Д. Бічэль-Загнетава 

Дзед Мароз 
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У вопратцы белай, 

Шырокай, даўгой, 

З вялікай, пушыстай 

Мятлой-барадой. 

 

Прыйшоў к нам здалѐку 

Дзядуля Мароз, 

Завеі і холад 

З сабою прынѐс. 

 

У бель апранае 

Ён дрэвы, кусты, 

На рэчках, азѐрах 

Будуе масты.      

                   Я.  Журба  

У навагодні вечар 

Навагодні вечар зорны... 

Як заўсѐды, Дзед Мароз 

У дзіцячы сад прасторны 

З лесу ѐлачку прынѐс. 

 

Ну і ѐлка!.. Што за ѐлка!.. 

Колькі цацак тых на ѐй: 
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Туі і грыб, і рак, і пчолка, 

І мядзведзь, і воўк з лісой... 

 

Дзеці кружацца наўкола. 

Добра з госцем дарагім! – 

Колькі радасці вясѐлай 

Ён прывѐз з сабою ім! 

 

Тут гулянкі, карагоды, 

Песні ўсюды – тут і там... 

А Мароз белабароды 

Важна стаў пад ѐлку сам. 

                                     І. Шуцько 

Новы год 

Новы год! Новы год! 

Пачынаем карагод! 

Закружылася ля ѐлкі 

Наша дружная сям’я. 

Закружыліся іголкі, 

Закружылася зямля, 

Закружыўся белы дзед, 

Закружыўся цэлы свет! 

А на ѐлцы – цацак, цацак! 
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Рыбкі, дырыжаблікі. 

Нібы росныя, іскрацца 

На галінках яблыкі. 

І дрыжаць-зіхцяць яны, 

Срэбраныя бусы. 

Дзед цукеркі раздае 

Ды смяецца ў вусы. 

                                Н. Гілевіч. 

Елачка 

Ўзышла ў лесе елачка, 

Ў лесе і расла. 

Ўзімку, ўлетку стройная, 

Зялѐная была. 

Мяцеліца ѐй песеньку 

Пяяла: баю-бай, 

Мароз сняжком атуліваў: 

Глядзі не замярзай! 

Пужлівы зайчык шэранькі 

Пад ѐлачкай скакаў, 

Падчас і воўк, сярдзіты воўк, 

Ускоч перабягаў. 

Цяпер яна, прыбраная, 

На свята к нам прыйшла 
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І шмат пацехі, радасці 

Для дзетак прынясла. 

                                   Пераклад Янкі Купалы 

Ёлачка 

Ой ты, ѐлачка, 

Ой, зялѐная, 

У агнях ты ўся, 

Яснаскронная. 

 

Колькі цацак тут 

Умясцілася! 

Колькі свечак тут 

Засвяцілася! 

 

Свечкі свецяцца, 

Ззяюць зорачкі, 

Эх, і слаўная 

Гэта ѐлачка. 

 

Глянь: гарыць яна 

Ўся іголкамі. 

Верх аздобілі 

Ёй мы зоркамі. 
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Ой ты ѐлачка, 

Ой зялѐная, 

Будзь і летам ты 

І зімой у нас. 

                      Казіс Якубенас 

Малюнкі на шыбе 

Якія, гляньце, Дзед Мароз 

Намаляваў узоры!.. 

Галінкі срэбныя бяроз, 

Букеты кветак, зоры. 

А вось і елачкі стаяць – 

Усѐ мне на пацеху… 

Дзед, намалюй мяне, а я— 

Цябе зляплю са снегу! 

                                    Іван Муравейка 

Свята роднай матулі 

Мама 

Мая мама добрая такая, 

Мая мама проста залатая! 

А ўжо так мяне матулька любіць! 

Кожны раз і песціць, і галубіць, 
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І да сэрца горне, і мілуе, 

І так шчыра-моцна пацалуе, 

І прамовіць ласкавае слоўца, 

І сама засвеціцца – як сонца!.. 

                                               Ніл Гілевіч 

Матуліны рукі 

З маленства яны нас 

Да сэрца гарнулі, 

Пяшчотныя, добрыя 

Рукі матулі, 

Што з ранку працуюць 

Няспынна і лоўка – 

Дачушку накормяць, 

Прычэшуць галоўку, 

Кашулю пашыюць, 

Правераць задачу 

І сына суцешаць, 

Калі той заплача. 

Матуліны рукі 

Нас цешаць, галубяць, 

Так шчыра, як маці, 

Ніхто нас не любіць. 

Матуліны рукі – 
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Адзіныя ў свеце, 

Шануйце, любіце 

Заўсѐды іх, дзеці. 

                           В. Вярба 

Мая мама 

Мне мама чытае цікавую кніжку 

Пра шэрага воўка і бурага мішку, 

Пра дзятла, вавѐрку і зайку касога, 

Што ноччу ад страху забег у бярлогу. 

 

Мы з мамаю раніцай смажым аладкі, 

Разгадваем з мамаю разам загадкі. 

Мне мама купіла і ляльку і мячык, 

Мы з мамаю ходзім у садзік дзіцячы. 

 

Добра мне з мамай заўсѐды бывае, 

Мама мне вечарам песні спявае. 

Маміна ўсмешка, як сонейка свеціць, 

За ўсіх мая мама лепшая ў свеце. 

                                                       А. Русак 

 

Са святам 

У пакоі сѐння рана 
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Па-святочнаму прыбрана: 

На стале абрус ружовы 

І дыван пад ложкам новы. 

Торт румяны на падносе; 

А на торце лічба восем. 

Выразаю я старанна 

Астры, макі і цюльпаны. 

Прыйдзе мама на абед – 

Падарую ѐй букет. 

                                   Н. Галіноўская. 

Самая лепшая 

Весняй зараначкай свеціць, 

Лашчыць. Як звон ручая, 

Самая, самая лепшая ў свеце 

Мама мая. 

 

Сонца парой залатою 

Будзіць у росных гаях, 

Жаўранкаў просіць спяваць 

Над зямлѐю 

Мама мая. 

 

З ѐй вясялейшыя песні, 
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Радасць мілей 

Удвая! 

Самая, самая лепшая ў свеце 

Мама мая. 

                   Ул. Карызна 

Маме 

Калі б магла вясѐлку з неба зняць, 

Я падарыла б маме. 

Каб з хмарак я магла дыван саткаць, 

Я падарыла б маме! 

 

Пралескі ўсіх лясоў 

                           і стужкі рэк 

Я падарыла б маме. 

І ласку, і цяпло на доўгі век 

Я падарыла б маме! 

 

Святло бяроз 

                        і песеньку малой 

Сініцы сінякрылай – 

Хачу паднесці ўсѐ, 

                     што мне самой 

Матуля падарыла. 
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                             Э. Агняцвет 

Свята мам 

Сѐння свята нашых мам, 

Прыйдуць мамы ў госці к нам. 

Мы ўсім садам іх чакалі, 

Падарункі рыхтавалі: 

        Хто хусцінку вышываў, 

       Хто карцінку маляваў, 

       Кожнай маме –  падарунак, 

      Кожнай маме – пацалунак. 

 

Павіншуем мы сваіх 

Мам любімых, дарагіх. 

Дружна шчасця пажадаем, 

Дружна песню заспяваем. 

       Вельмі рад, вельмі рад 

       Мам сустрэць дзіцячы сад.  

                                                     А. Вольскі 

Наша матулька 

Ад калыскі-люлькі ўтульнай 

Дзень і ноч – па гэты час – 

Наша мілая матулька 

Клапацілася пра нас. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

Малаком усмак паіла, 

Укладала песняй спаць, 

Роднай моваю вучыла 

Словы добрыя казаць. 

                                     Ніл Гілевіч 

Я і мама 

Не пайду гуляць я сѐння: 

Мама хворая мая. 

Ёй ніхто на белым свеце 

Не паможа лепш, чым я. 

 

Клапачуся я, і мам 

Кажа: 

-- Стала мне лягчэй. 

Ад тваѐй увагі шчырай 

Я папраўлюся хутчэй. 

                                         Георгій Качахідзе 
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