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ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ
Лі ён ская са ла та

Спат рэ біц ца: пе ра пёл-

чы ны яй кі — 10 шт., па-

мі до ры чэ ры — 10 шт., 

шам пінь ё ны — 300 г, зя лё-

ная цы бу ля — 1 пу чок, са-

лат ны мікс — 250 г, кроп і пят руш ка — не каль кі га лі нак, 

алей для сма жан ня — 2 ст. л. Для за праў кі: ма я нэз — 100 г, 

лі мон ны сок — 1 ст. л., пра ван скія тра вы — 0,5 ч. л., соль, 

мо ла ты пе рац — на смак.

Пе ра пёл чы ны яй кі ад ва рыць у кі пя чай ва дзе на пра-

ця гу 5 хві лін, асту дзіць і ачыс ціць. Па мі до ры і яй кі раз рэ-

заць на па лам. Са ла ту па рваць ру ка мі. Цы бу лю і зя ле ні ва 

здраб ніць. Шам пінь ё ны па мыць, на рэ заць тон кі мі плас-

цін ка мі і аб сма жыць да за ла ціс та га ко ле ру. Пе ра клас ці 

на па пя ро вы руч нік, каб ува браў ся ліш ні тлушч, асту дзіць. 

Для за праў кі змя шаць ма я нэз, лі мон ны сок, соль, пе рац 

і пра ван скія тра вы. Усе ін грэ ды ен ты змя шаць у вя лі кай 

са лат ні цы і па ліць за праў кай.

Бал гар ская чор ба з ка бач коў
Спат рэ біц ца: 1,5 л ва ды, 2 не-

вя лі кія ка бач кі (300 г), 2 ст. лыж кі 

му кі, 0,5 шклян кі ке фі ру ці ма ла-

ка, 1—2 яй кі, па 50 г дроб на на рэ-

за най зе ля ні ны пят руш кі, кро пу, 

алей, мо ла ты чор ны пе рац і соль 

на смак.

На дзер ці на бу рач най тар цы ка бач кі, па клас ці іх у кі пя-

чую пад со ле ную ва ду. Ва рыць 10 хві лін, да даць па се ра ва-

ную на алеі му ку і тры маць на аг ні яшчэ 10 хві лін.

Да даць зе ля ні ну, па са ліць, за пра віць доб ра ўзбі тай су-

мес сю з яек і ке фі ру. Пе рад па да чай па пер чыць.

Зна ём це ся: Ма рыя Яў ге наў на Зе лянь ко ва. Ме на ві та так 

гэ та дзяў чын ка прад стаў ля ец ца, ка лі хтось ці пы та ец ца, як яе 

за вуць. Пры чым ро біць гэ та над звы чай сур' ёз на, ста ран на 

вы га вор ва ю чы ўсе сло вы. А род ныя лас ка ва на зы ва юць яе 

Ма ру ся. Жы ве дзяў чын ка з баць ка мі і ба бу ляй у Ба ра на ві чах. 

Сё ле та ў Ма ру сі — пер шае да рос лае ле та: яна без ма мы і 

без та ты, якія пра цу юць, ра зам з ба бу ляй пра во дзіць яго ў 

вёс цы. «Там Ма ру сі раз до лле, — пі ша яе хрос ная ма ма Але-

на, якая і да сла ла ў рэ дак цыю гэ та фо та. — Мож на па ес ці 

ў са дзе па рэ чак прос та з кус та, па куль ба бу ля не ба чыць, 

«па ку паць» у лу жы не са ма кат. А яшчэ яна на ша па моч ні ца. 

Заў сё ды пры бі рае за са бой усе цац кі, па лі вае квет кі, пры-

га вор ва ю чы: «Еш це, кве тач кі, еш це, а то жы во ці кі бу дуць 

ба лець і рас ці не бу дзе це», пад мя тае ву лі цу мят лой, якая 

ўдвая боль шая за яе. Ма ру сі ў ліс та па дзе бу дзе ча ты ры 

га ды, яна ўжо ве дае ўсе лі та ры і ця пер з ба бу ляй ву чыц ца 

чы таць. Пры чым па-бе ла рус ку і па-рус ку, а за ад но ву чаць і 

прос тыя анг лій скія сло вы. Та кія вось ці ка выя і ка рыс ныя пер-

шыя лет нія ка ні ку лы ў на шай дзяў чын кі атрым лі ва юц ца».
Ша ноў ныя ма мы і та ты, ба бу лі і дзя ду лі! Шчы ра 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!

Поз ні ра нак ру жа вее,

У не бе ма ла про сі ні.

Іней на тра ве бя лее —

То пры кме та ... .

* * *

Кве цен ню аб сы па ны са ды,

Абу дзі ла ся пры ро да пас ля

сну.

Пту шач кі пя юць на ўсе

ла ды,

Су стра ка юць пес ня мі ... .

***

Скок уле ва, скок упра ва,

То ўцё кі ці за ба ва?

Круг лень кі, ні бы та мя чык,

Між кус тоў ка ціў ся ... .

***

З дрэ ва на дрэ ва 

ма лан кай ля тае,

Скок не ўніз і гры боў

на збі рае,

Вы су шыць іх на суч ках

яна лоў ка...

Што за звя рок?

Зда га даў ся? ... .

***

І бур ко ча, і лі ец ца,

З гор кі на праст кі ня сец ца.

Праз ка мень чы кі скок-скок

Не па се да — ... .

***

Шмат дзі во саў пад на га мі

Па між дрэў і пад кус та мі.

Чэп чык жоў ты, не вя ліч кі

Про сяц ца ў ка шэль ... .

***

Хмар кі ад плы лі ча род кай,

Це мень лег ла на па гор кі.

І над род наю ста рон кай

Ноч ка за па лі ла ... .

***

Ба чу дзіў ную іс то ту:

Ту ліц ца блі жэй да пло ту.

Сам ка лю чы ўвесь,

без но жак...

Асця рож на, гэ та ... .

***

Ён — па гро за для зай цоў,

З'ес ці кож на га га тоў.

Ён зу ба мі шчоўк ды шчоўк,

Шэ ры і кал ма ты ... .

***

Да дзя цей

пад Но вы год

Прый дзе зноў

у ка ра год.

Фут рач ка

з іго ла чак,

Пры га жу ня ... .

***

Но раў кеп скі яна мае,

Да кра нец ца хто — ку сае.

Не га дзю ка, а тра ва

Ка ля пло та ... .

***

Гус та ўсхо дзіць

без па трэ бы

Ка ля морк вы, ка ля рэ пы.

Гас па ды ні з ёй бя да,

А за вец ца ... .

***

За вуш ніч кі — пры га жосць,

У гэ тым дзіў нае

штось ёсць.

Гэ та не але шы на —

Так цві це ... .

***

Ці зя лё ны,

ці ра бень кі

Шкод нік ён, хоць сам

ма лень кі,

З'есць ліс точ каў

цэ лы ту зін

Не на сыт ны

тоў сты ... .

***

Ка пеж, ка пеж,

Вяс на прый шла! —

Пра ро чаць ве раб'і.

За вея ўчо ра

шчэ мя ла,

А сён ня ... .

***

Ве цер, як ка лю чы во жык,

Пра бі рае да зу боў.

Сее во сень дроб ны

дож джык,

Бу дзе ура джай ... .

***

Свя та мам у дзень

вя сен ні,

А на двор'ем

пра віць сцю жа,

Ды ўсмеш ка

за пра ме ніць,

Ка лі сын

па до рыць ... .

***

Гэй, сяб ры, сяб ры,

сяб ры... —

Па ля це ла у ба ры.

Паў лі ку па це ха:

З ім гу ляе ... .

***

Хма ры снеж ныя сі не юць,

Моц ны хо лад на два ры.

Ні бы яб лы кі, ір дзе юць

На га лін ках ... .

***

Са праў ды, ці ж не мас так?

Раз ма люе шы бы так —

Кож ны ве рыць усур'ёз:

Ча раў нік! А хто? ... .

***

Ні бы ў ка рун кі пры браў ся

пя нёк,

По зірк спы ніў ся на ім

не зна рок.

Ту ляц ца шчыль на га лоў кі

ся мей кі...

Што за гры бы?

Зда га даў ся? ... .

***

Гуч на кож ны дзень ві тае,

Шпо ры вост рыя ён мае,

У яго чыр во ны грэ бень.

Гэ та хто? Вя до ма ж, ... .

***

Што за ма тыль кі

кры ля юць,

У да лонь цы ў міг

рас та юць.

Лёг кія, ні бы пу шын кі,

За кру жы лі ся ... .

Да сла ла Га лі на НІ ЧЫ ПА РО ВІЧ.

Бе ла ру сікіБе ла ру сікі  

МА РУ СІ НА ЛЕ ТА
ЗА ГАД КІ

(во се ні)

(вяс ну)

(зай чык)

(ру ча ёк)

(лі січ кі)

(во жык)

(пе вень)

(ва вёр ка)
(воўк)

(ёлач ка)

(кра пі ва)

(ле бя да)

(арэ шы на)

(ву сень)

(ру чаі)

(гры боў)

(ру жы)

(рэ ха)

(ма роз)

(сне гі ры)

(апень кі)

(зор кі)

(сня жын кі)

ПАСТ КІ ДЛЯ МО ШАК
Пла до выя мош кі і ка ма ры ўлет ку ста но віц ца асаб-

лі ва на да куч лі выя. Пер шыя зля та юц ца на га род-

ні ну і са да ві ну, дру гіх пры цяг ва юць віль гот ная 

гле ба і рас лі ны. Раз мна жа юц ца яны хут ка, а хі мію 

ў до ме вы ка рыс тоў ваць не вель мі хо чац ца. Ды і 

пе ра маг чы іх з да па мо гай ін сек ты цы даў атрым лі-

ва ец ца не заў сё ды. Вый сце ад но — па спра ба ваць 

хат нія срод кі ба раць бы. Яны бяс печ ныя, прос тыя 

і эфек тыў ныя.

Зра бі це спе цы яль ную паст ку 

для мо шак і ка ма роў, з якой яны 

больш ні ко лі не 

вы бе руц ца.

Для гэ та га 

ку бак або сло ік на поў ні це ад ным з на-

зва ных ні жэй прэ па ра таў і шчыль на за-

крый це по лі эты ле на вай плён кай. Зра бі це 

ў плён цы не каль кі ад ту лін.

Ці зра бі це ва рон ку: скла дзі це ка ва лак 

па пе ры ў фор ме ко ну са і апус ці це ў сло-

ік. У ніж няй част цы ва рон кі па він на быць 

ад ту лі на дыя мет рам не больш за 

2 сан ты мет ры. Яна па він на пры-

клад на на пяць сан ты мет раў не 

да хо дзіць да дна сло і ка.

Сло ік з пры на дай па стаў це 

там, дзе на зі ра ец ца са мая вы со-

кая кан цэнт ра цыя мо шак і ка ма-

роў. Яны ля туць у паст ку і то нуць 

у вад ка сці.

Пры на ды, на якія мош кі 

і ка ма ры зля та юц ца, як пчо лы на мёд:

1) Яб лыч ны во цат. Па да грэй це 0,5 шклян кі яб лыч на га 

во ца ту, да дай це да яго па ру кро пель вад ка га мы ла і доб ра 

змя шай це. На лі це рас твор у сло ік і па кінь це яго на ста ле. 

На ся ко мых пры цяг не са лод кі пах во ца ту, але, апы нуў шы ся 

ў сло і ку, яны за гі нуць ад дзе ян ня вад ка га мы ла.

2) Чыр во нае ві но. На ся ко мым па да ба ец ца яго пах. Да 

0,5 шклян кі чыр во на га ві на да дай це 1,5 шклян кі ва ды. 

На лі це гэ тую су месь у паст ку.

3) Пе ра спе лыя або пры пса ва ныя га род ні на і са да ві на. 

Яны больш за ўсё пры цяг ва юць мо шак.

Каб кан чат ко ва па зба віц ца ад на да куч лі вых на ся ко-

мых, ад пуж вай це іх ад мыс ло вым спрэ ем з моц ным лі мон-

ным во да рам. Вось як яго пры га та ваць:

Ва ры янт № 1. У бу тэль цы з рас пы ляль ні кам змя шай це 

2 шклян кі га ра чай ва ды з 10—15 кроп ля мі алею лі мон ні-

ка і апра цуй це гэ тай су мес сю па верх ні, на якіх з'я ві лі ся 

мош кі.

Ва ры янт № 2. Змя шай це 4 шклян кі ва ды і 2 ст. л. 

вад ка сці для мыц ця по су ду з во да рам лі мо на. Апра цуй це 

гэ тым рас тво рам рас лі ны, на якіх па ся лі лі ся на ся ко мыя.
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