
 

Гумарыстычныя творы 

Пажадана ў круг дзіцячага чытання ўключаць расказванне 

гумарыстычных твораў. Пры гэтым дзецям зусім не трэба  тлумачыць іх 

змест. Гумар дзіця адчувае асаблівым пачуццѐм і падыход да вясѐлага верша  

з яго пазнавальнага боку губляе  мастацкае прызначэнне твора. Азнаямленне 

дзяцей з вясѐлымі вершамі спрыяе развіццю ў іх умення заўважаць гумар 

акружаючых людзей і смяяцца над сабой. Спачатку пажадана знаѐміць 

дзяцей з вершамі, дзе камічныя сітуацыі ярка выражаны (перавѐртышы, 

небыліцы). У далейшым  выхаванцы з вялікай зацікаўленасцю слухаюць 

творы, якія змяшчаюць камізм, заснаваны на нелагічнасці ўчынкаў, 

абсурднасці выказванняў.  Рытмічная пабудова вершаў, гучная рыфма робяць 

гумарыстычны твор яшчэ больш прыцягальным для дашкольніка.  

У куце сядзіць мядзведзь 

У куце сядзіць мядзведзь, 

Хустку вышывае, 

А лісічка-невялічка 

Хатку прыбірае. 

А каток пячэ аладкі, 

Масла падлівае. 

Мышанятка жвава, гладка 

Катку памагае.     З нар. 
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Рыбак 

На рацэ маторнай 

Па глыбокай лодцы 

Шчупакоў у мора 

Вѐз рыбак у бочцы 

                                    М. Пазнякоў 

Ці  так? 

У вадзе жывуць вавѐркі, 

У дупле жывуць бабры. 

Совы — у возеры глыбокім,  

А самы – у густым бары. 

Пчолы спяць зіму ў бярлозе, 

А мядзведзі – у вуллі. 

Конь спявае на бярозе, 

Вераб’я ў плуг запраглі. 

                                             М. Пазнякоў 

Кот 

На бярозе спеюць грушы, 

А на дубе вінаград. 

Кот грыбы на елцы сушыць 

І частуе бабранят. 

                               М. Пазнякоў 

Задача 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



На вагі ўскочыў 

Пеўнік сам. 

Заважыў 

Роўна кілаграм. 

Запамятайце, 

Дзеці, ўсе: 

Стаяў ѐн 

На адной назе. 

А колькі 

Будзе ў ім вагі, 

Як стане ѐн на дзве нагі? 

                                            А. Грачанікаў 

Курыца ў аптэцы 

Пайшла курыца 

ў аптэку, закрычала: 

                        --- Ку-ка-рэ-ку! 

Ці ангіна, 

а ці грып – 

пеўнік мой 

зусім ахрып. 

І даводзіцца, 

хоць нехаць , 

за яго мне 
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ку-ка-рэкаць. 

Бо праспіць птушыны двор 

збор 

на свой  

світальны хор. 

Дайце, 

         дайце 

пеўню лекаў, 

каб ѐн зноў заку-ка-рэкаў! 

                                             А. Вольскі 

Ліса – на бярозе, 

а кіт – пад кустом. 

Вавѐрка ў бярлозе 

ахоплена сном. 

Барсук за сасонкай 

сабе звіў дупло, 

а лось дзюбай тонкай  

зноў чысціць крыло. 

І заяц з зайчыхай 

убачыўшы гэта, 

катацца на лыжах 

уздумалі летам. 

                            Соф'я Шах. 
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Каб вы бачылі, што ў хаце, 

дзе жывуці Марынка з Кацяй! 

Стол на печы, ну, а печ 

памясцілася ў глеч. 

Ложак з шафай на сцяне, 

ну, а зэдлік на акне. 

А канапа, а канапа 

не пад новенькаю капай, 

а на ѐй у акурат… 

І ляжыць, бы палавік, 

на падлозе там ручнік. 

А дыван, бабуляй тканы, 

па ўсѐй столі разасланы… 

Вось дык хата ў дзяўчат! 

Праўда гэта, а ці жарт. 

                                       Соф'я Шах. 
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