
Паходны стол-чамадан
Вось што нам спат рэ біц ца:

Скруч ва ем кор пус на ша га «ча ма да на», па пя рэд не за-

свiд ра ваў шы ад ту лi ну, каб не рас сла iць дрэ ва! I тро хi па-

глыб ля ем ся вя лi кiм свер дзе лам, каб ка пя лю шык шру ба 

сха ваў ся.

ЦЯ ПЕР ДЗЕ ЦІ НЕ ГУ ЛЯ ЮЦЬ, А ВУ ЧАЦ ЦА. ЯНЫ ЎСЁ ВУ ЧАЦ ЦА, ВУ ЧАЦ ЦА І НІ КО ЛІ НЕ ПАЧ НУЦЬ ЖЫЦЬ (А. Грын).
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ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ
М А Й С Т А Р - К Л А С

К А Р Ы С Н Ы Я  П А Р А Д Ы

Са браў шы кор пус з двух па лоў, пры круч ва ем пят лю. 

Важ на ра бiць гэ та, ка лi част кi ля жаць на роў най па верх нi.

Ця пер нож кi. Свiд ру ем ад ту лi ну ў нож цы i ў сталь нi цы. 

I па жа да на ад ра зу пе ра ну ма ра ваць нож ку з мес цам на 

сталь нi цы, каб по тым не пад бi раць. Пра вя ра ем, як за-

круч ва юц ца бал ты.

Для больш доў га га вы ка ры стан ня, усю кан струк цыю 

па жа да на апра ца ваць ахоў ным скла дам. Ця пер усё збi-

ра ем i ўста лёў ва ем за шчап кi i руч ку.

Яч ная ка ша па-за кар пац ку
Той, хто не лю біць яч ную ка шу, 

прос та не ўмее яе смач на га та ваць
Спат рэ біц ца: фа со ля (мож на ўзяць 

і бе лую, і чыр во ную) — 100 г; яч ныя кру-
пы — 200 г; яла ві чы на — 300 г; морк ва — 1 шт.; цы бу лю 
рэп ча тая — 1 шт.; смя та на — 2 ст. л.; та мат ны со ус — 1 ст. л.; 
зя ле ні ва — 1 пу чок; пе рац чы лі — 1 ч. л.; алей — 3 ст. л; 
пе рац чор ны; соль — на смак.

Яч ныя кру пы і фа со лю пра мыць і за ма чыць у ха лод-
най ва дзе на дзве га дзі ны. У каст ру лі на алеі пры ту шыць 
яла ві чы ну, па рэ за ную буй ны мі ка ва лач ка мі з да баў лен нем 
чы лі, со лі і пер цу. Lа даць цы бу лю, морк ву, па ту шыць да 
праз рыс тас ці цы бу лі. Да даць та мат ны со ус і па ту шыць па ру 
хві лін. Туды ж — фа со лю, яч ныя кру пы. Усё за ліць ва дой, 
каб па кры ва ла змес ці ва. Ту шыць на сла бым аг ні га дзі ну. 
За пра віць смя та най і па ту шыць яшчэ 20 хві лін. Да даць 
зя ле ні ва.

Чым за мя ніць яй кі ў цес це
Ба на ны мо гуць за мя ніць яй кі ў цес це для пе чы ва або 

пі ра га. Па ло ва ба на на раў на цэн ная аднаму яй ку.

Што ра біць з над трэс ну тым яй кам
Бі тае яй ка мож на вы ра та ваць: пры га туй це яго на па ра-

вой лаз ні і вы ка рыс тоў вай це для са ла та і бу тэрб ро даў!

Каб ма ла ко хут чэй за кі пе ла
Ма ла ко за кі піць хут чэй, ка лі да даць у яго дроб ку цук ру.

Як вы ра та ваць пад сох лы лі мон
Лі мон, які па чы нае пад сы хаць, мож на лёг ка вяр нуць да 

жыц ця: змяс ці це яго ў та лер ку з ва дой на па ру га дзін.

Ха чу па дзя ліц ца 

ўра жан нем пра пер шае ля чэн не зу-

бак сы на. Гэ та прос та ней кі цуд, не ве-

ра год на! Дзі ця як за ва ро жа нае ся дзе-

ла на крэ сел ку і па слух мя на слу ха ла 

ці ка вы рас каз док та ра пра ля чэн не 

зу бак, а пас ля ў час пра цэ ду ры не 

бы ло ні вод на га піс ку.

«Як жа гэ та мо жа быць? — спы та е це 

вы. — Усе дзе ці ба яц ца па хо ду да ста ма то-

ла га як агню». А вось як. Спа чат ку нас ад вя лі 

ў дзі ця чы па кой чык са сто лі кам, дзе мож на 

бы ло па гу ляць з ку бі ка мі і па ма ля ваць. Ну і 

ка лі сы нок за ха піў ся, ці хень ка і не за ўваж на 

«пад кра ла ся» док тар у ка ля ро вай ша пач цы, 

пры се ла і па ча ла зна ё міц ца з ім:

— Як ця бе за вуць?

— Аль герд.

— О, та кое імя — я ад ра зу ўяў ляю ка ня 

і на ім ры цар!.. Ты лю біш са лод кае?

— Так.

— А ты ве да еш, што і мік ро бы лю бяць 

са лод кае?

— Не.

— А ты ка лі-не будзь ля чыў зуб кі?

— Не.

— Ну, та ды пой дзем, я та бе па ка жу неш-

та ці ка вае.

За хо дзім мы ў вя лі кі па кой, і нам ад ра зу 

па каз ва юць ма кет зу бак: вось яны якія, а 

вось як іх чыс ціць.

— Па спра буй.

Аль гер дзік ста ран на паў та рае ўсе ру хі.

— А ця пер гля дзі: на зуб ках чор ныя 

кроп кі і дзі рач кі — гэ та ка ры ес. А каб яго 

пра гнаць, нам па трэб на «ві та мін ка». Вы бі-

рай, яко га ко ле ру ты хо чаш?

— Сі ня га.

— Вось та бе сі няя.

І бя рэ адзін штуч ны зу бік-проб нік і ро-

біць дзі рач ку на ім, а пас ля на клей вае «ві-

та мін ку».

— Ну, а ця пер ся дай у крэс ла і гля дзі, 

якія тут у нас ін стру мен ты ці ка выя.

Па каз вае шчо тач ку спяр ша ад ну, пас ля 

дру гую:

— Вось гэ тым бу дзем пра га няць мік ро-

бі каў. Ты згод ны?

— Так.

І ад бы ва ец ца гэ ты са мы цуд — дзі ця не 

ва рух нец ца і ці хень ка, па слух мя на ся дзіць. 

Я з усмеш кай ся джу не па да лёк і са ма са бе 

за хап ля ю ся пра цэ сам.

Праў да, і ча су за ня ло ўсё ледзь не га дзі-

ну. Але які да лі кат ны па ды ход! Без кры ку 

і слёз. Га лоў нае — на стро іць дзі ця, ства-

рыць спа кой ную ат мас фе ру. А ў кан цы ад 

мяк ка га ко ці ка сюр прыз — на бор крэй ды. 

Сын быў у за хап лен ні. І з не цяр пен нем ча-

кае, ка лі мы зноў пой дзем да зуб ной ча-

раў ні цы.

Ма ма Свят ла на ТОЎ СЦІК, г. Мінск.

Пры ві тан не! Мя не за вуць Мац-

вей, мне ўжо 1,5 го да. Усе ка жуць, 

што я бе ла рус кі аме ры ка нец, бо на-

ра дзіў ся ў Аме ры цы. Але я лі чу ся бе 

аме ры кан скім БЕ ЛА РУ САМ! Мя не 

за раз усё ці ка віць. На прык лад, ня-

даў на на ву чыў ся дзьмуць у глі ня-

ную свіс туль ку, якую мне пе рад ала 

мая бе ла рус кая цё ця. Вель мі люб лю 

тан ца ваць пад му зы ку, а так са ма 

слу хаць, як ма ма ці та та чы тае каз-

кі ды вер шы. Сам я лі тар яшчэ не 

ве даю, але ах вот на раз гля даю яр-

кія ма люн кі. У мя не ўжо на ват ёсць 

аса біс тая не вя ліч кая кніж ная ша фа: 

у ёй не толь кі рус ка моў ныя і анг ла-

моў ныя кні гі, але і не каль кі бе ла рус-

ка моў ных.

Але больш за ўсё люб лю збі раць 

роз ныя па лач кі і ка мень чы кі, а так-

са ма на зі раць за жы вё ла мі. Ма ма 

з та там час та вод зяць мя не ў заа-

парк. Там шмат роз ных эк за тыч ных 

жы вёл: бе лы мядз ведзь, пінг ві ны, 

жы ра фа... Але я з не цяр пен нем ча-

каю, ка лі ўпер шы ню па ля чу ў Бе-

ла русь, на ра дзі му сва іх баць коў. 

Ма ма ка жа, што ў вёс цы мне вель мі 

спа да ба ец ца. Там у ба бу лі з дзя ду-

лем ёсць са праўд ная ка ро ва і ма-

лень кае па ра ся, а так са ма ко цік.

Ша ноў ныя ма мы і та ты, ба бу лі і дзя-

ду лі! За пра ша ем вас пры няць удзел у 

кон кур се «Бе ла ру сі кі». Да сы лай це 

здым кі ва шых дзе так, уну каў, а мо жа, 

на ват і праў ну каў (з не вя ліч кім апо ве-

дам) на ад рас «Звяз ды». Але ад на ўмо-

ва — каб, зір нуў шы на фо та, ад ра зу ж 

мож на бы ло зра зу мець, што гэ та бе ла-

ру сік. Ары гі наль насць і твор чы па ды ход 

ві та юц ца! Ад на го з ге ро яў, яко га мы 

ўба чым на здым ках, ча кае прыз!



Двай нят кі пры бег лі за сму ча ныя:

— Нам так шка да на шу сяб роў ку!

— А што з ёй?

— У яе да гэ туль ня ма ні вод на га свет ла га 

бонс ты ка.

Ры да ем ра зам.


— Што вы там пі ша це, дзе ці?

— Скла да ем спіс па да рун каў на Но вы 

год.

— Так. І што там у спі се?

— На прык лад, лан цу жок з каш тоў ны мі ка-

мень чы ка мі.

— А там на пі са на, дзе та ту ўзяць на гэ та 

гро шы кі?

— Пры чым тут ты? Мы ж Дзе ду Ма ро зу 

па да рун кі за каз ва ем!

— А, дак лад на. Пра бач це, за быў ся.

Спа дзя ю ся, пен сія ў Дзе да Ма ро за боль-

шая, чым зар пла та ў Та ты Хо ла да. Бо ў ад ва-

рот ным вы пад ку «тра пі лі» абод ва.

Гэ та бы ла руб ры ка «Рых туй са ні ле там»


Дзе ці слу ха юць на кам п'ю та ры каз ку. 

Да мя не да но сяц ца сло вы доб ра га ка зач-

ні ка: «І тут з'яў ля ец ца страш ны монстр з 

га джэ та». Ста рэй шая дач ка тут жа тлу ма-

чыць ма лод шым:

— Га джэ ты — гэ та тое ж са мае, што дэ-

вай сы.

Ма лод шыя з ра зу мен нем кі ва юць.

А я ду маю пра тое, што ка лі-не будзь 

з га джэ таў і са праў ды пач нуць вы ла зіць 

мон стры. І на шых уну каў гэ та ні коль кі не 

здзі віць.


Вяр та лі ся ўве ча ры да до му з ма лод шы мі 

дзець мі.

— Та та, а ча му нам зда ец ца, што ў ме ся ца 

ёсць твар?

— Гэ та не твар, гэ та кра та ры.

— Якія яшчэ кра та ры?

— Ямы ўтва ры лі ся ад па дзен ня ме тэа ры-

таў.

— А што та кое ме тэа ры ты?

— Гэ та та кія вя лі кія ка мя ні, якія лё та юць 

у кос ма се.

— А што та кое кос мас?

— Так, я ўсё зра зу меў: у ме ся ца ёсць 

твар.

Па вел ХО ЛАД.

Бе ла ру сі кіБе ла ру сі кі  

У ЧА КАН НІ ПА ЛЁ ТУ

На тат кі На тат кі   
шмат дзет на га шмат дзет на га 
тат кітат кі

У МЕ СЯ ЦА У МЕ СЯ ЦА 
ЁСЦЬ ТВАРЁСЦЬ ТВАР

ЗУБ НАЯ ЧА РАЎ НІ ЦАЗУБ НАЯ ЧА РАЎ НІ ЦА


