
У М Е  Л Ы Я  Р У Ч  К ІП А  К А Ш  Т У Й  Ц Е !

ПАД ЛІ ВЫ ДА МА КА РО НЫ
Са шпі на ту

Спат рэ біц ца: шпі нат — 500 г, 

вярш кі — 250 мл, мас ла — 50 г, аліў-

ка вы алей, ба зі лік, соль.

На па тэль ню змяс ці це дроб на на-

рэ за ны шпі нат ды па кла дзі це на крыў ку, па ту шы це не каль-

кі хві лін. Да дай це тро хі со лі, лыж ку мас ла, ба зі лік (су хі ці 

све жы), улі це шклян ку вярш коў.

З ку ры цы
Спат рэ біц ца: ку ры ная груд ка — 

1 шт., цы бу ля — 1 шт., вярш кі (або 

смя та на) — 250 мл, ва да, час нок, 

му ка, ба зі лік.

На ра за грэ тую па тэль ню вы кла дзі це на рэ за ную са лом-

кай ку ры ную груд ку, аб смаж це да за ла ціс та га ко ле ру, да-

дай це дроб на на рэ за ную цы бу лю, змя шай це. Ка лі цы бу ля 

ста не за ла ціс тай, па кла дзі це па ру лы жак му кі, аб смаж це 

да ка ра мель на га ко ле ру. За тым улі це тро хі ва ды, змя шай-

це, па кла дзі це на крыў ку і дай це па ту шыц ца пяць хві лін на 

ма лень кім аг ні. Ка лі мя са бу дзе прак тыч на га то ва, за лі це 

яго вярш ка мі (або смя та най), да дай це здроб не ны час нок, 

ба зі лік, соль і пе рац, па ту шы це яшчэ хві лін ку і зды май це 

з агню.

З яла ві чы ны
Спат рэ біц ца: яла ві чы на — 300—400 г, цы бу-

ля — 2—3 шт., морк ва — 2 шт., мяс ны бу лён або ва да, 

вярш кі — 250 мл, му ка — 2 лыж кі, 

алей, соль, пе рац, час нок, зя ле ні ва.

Яла ві чы ну на рэ заць са лом кай, 

аб сма жыць на алеі, па куль не ўтво-

рыц ца ка рыч не вая ска ры нач ка. Пас-

ля гэ та га за ліць бу лё нам або ва дой. 

Да даць на рэ за ныя са лом кай цы бу лю 

і морк ву, ту шыць да мяк кас ці мя са на 

сла бым аг ні. Па ра лель на на ін шай па тэль ні аб сма жыць 

дзве лыж кі му кі да ка рыч не ва га ко ле ру, да даць тро хі ва ды, 

раз мя шаць, уліць вярш кі, па са ліць, па пер чыць, пе ра ліць 

у сатэйнік з мя сам. У га то вую пад лі ву да даць па рэ за нае 

зя ле ні ва і здроб не ны час нок.
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ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

«Іра, Іру ся, Ірэн — над звы чай не-

па сед лі вая дзяў чын ка. Вель мі лю біць 

па га ва рыць, та му ча сам у нас до ма 

на ват і хві лі ны ці шы ні не бы вае, — 

пі ша яе ма ма Тац ця на КНАЦЬКО 

з Мінска (на здым ку). — Да чуш ка — 

са мы леп шы кам пань ён для па да-

рож жаў, лю біць эк скур сіі і ак тыў ны 

ад па чы нак. Мае сваё асаб лі вае мер-

ка ван не па роз ных пы тан нях. Аба жае 

са бак — зна ё мая з усі мі, якія жы вуць 

у на шым квар та ле».
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!

Так і па зна ё мі ла ся з ды рэк та-

рам дзі ця чай раз ві валь най сту-

дыі і аў та рам гэ тай цу доў най ідэі 

Ка ця ры най АБЕЛЬ СКАЙ. Што 

больш за ўсё здзі ві ла, са ма яна 

не бе ла рус ка. Пе ра еха ла жыць у 

Ві цебск з Ра сіі ў стар шым кла се, 

та му мо ву ў шко ле не вы ву ча ла. 

Тым не менш што ўсце шы ла, ша-

нуе яе.

— Мне вель мі па да ба ец ца бе-

ла рус кая мо ва. Ма гу сва бод на 

на ёй чы таць, з за да валь нен нем 

на вед ваю спек так лі ў на шым дра-

ма тыч ным тэ ат ры і тэ ат ры «Ляль-

ка». Хо чац ца, каб у Ві цеб ску бы ло 

больш мес цаў, дзе мож на бы ло б 

па слу хаць пры го жую лі та ра тур ную 

мо ву. Ня даў на пра чы та лі з сы нам 

«Гім на зію № 13» Анд рэя Жва-

леў ска га ды Яў ге ніі Па стэр нак на 

бе ла рус кай мо ве. Я на ўмыс на не 

на бы ва ла кні гу на рус кай, ча ка ла, 

па куль пе ра кла дуць. Яна ней ма-

вер ная. Іг нат доў га ха дзіў і на пя ваў 

смеш ныя пес ні ад туль.Там вель мі 

шмат «смач ных» мо ман таў.

Ма ла дая ма ма хо ча, каб яе сын 

доб ра ве даў не толь кі рус кую, але 

і бе ла рус кую мо ву.

— Маг чы ма, чу лі пра бі лінг-

валь ную пе ра ва гу? — тлу ма чыць 

Ка ця ры на. — Чым больш моў ве-

дае дзі ця, тым лепш раз ві ва ец ца 

яго каг ні тыў ная сфе ра — ува га, 

мыс лен не. Гэ та да па мо жа по тым 

у да рос лым жыц ці: у пры ват нас ці, 

пры маць ра шэн не ў сі ту а цыі вы-

ба ру, рас стаў ляць пры яры тэ ты, 

ад роз ніць га лоў нае ад дру гас на-

га. Ёсць шмат экс пе ры мен таль ных 

да сле да ван няў, якія па цвяр джа-

юць, што на ват хва ро ба Аль цгей-

ме ра ў ста рас ці на ўрад ці па гра-

жае бі лінг вам. У бе ла ру саў, якія 

ма юць дзве дзяр жаў ныя мо вы, 

ёсць цу доў ны шанц вы ка рыс таць 

гэ тую сі ту а цыю. Боль шасць сем' яў 

у нас у Ві цеб ску раз маў ляе до ма 

па-рус ку, на ша не вы клю чэн не. 

Та му я і вы ра шы ла па спра ба ваць 

ад крыць гур ток ма лень кіх мо ва-

знаў цаў. Вес ці за ня ткі бу дзе фі ло-

лаг Юлія Лу ка шэ віч.

Па вод ле слоў Ка ця ры ны 

Абель скай, не ка то рыя баць кі 

пры вод зяць школь ні каў у «Ці-

лі-Мі лі-Трам», каб пад цяг нуць 

уз ро вень ве дан ня бе ла рус кай 

мо вы. Праў да, по пыт ме на ві та 

на гэ ты прад мет не над та вя лі-

кі. Пры нам сі, у той дзень, ка лі я 

за ві та ла ў сту дыю, на за ня ткі па 

мо ве прый шло толь кі два вуч ні 

3 кла са — Пла тон ды Іг нат. Тым 

не менш Ка ця ры на не страч вае 

над зеі, што прый сці ў «Гур ток ма-

лень кіх мо ва знаў цаў» зной дуц ца 

ах вот ныя. Пры нам сі пад па стом 

Ла ры сы Ра га чо вай з'я віў ся ка-

мен та рый ба бу лі Свят ла ны. «А ў 

чэр ве ні мож на за пі сац ца? Як раз 

мой уну чак пры е дзе ў Ві цебск па-

гас ціць».

І яшчэ... Па ду ма ла ся, што цу-

доў на, ка лі б та кія моў ныя гурт кі 

па ча лі з'яў ляц ца для ма лень кіх бе-

ла ру саў і ў ін шых га ра дах.

На дзея ДРЫ ЛА



На тат кі На тат кі   
шмат дзет на га тат кішмат дзет на га тат кі

ПРА СЦЕЙ 
РАЗ БУ ДЗІЦЬ ПО ЛЮ

Пры вя лі ма лод шых на гур ток. Ней кая іх сяб роў ка:

— Ану, двай нят кі, усміх ні це ся!

Яны па слух мя на ўсміх ну лі ся. Яна:

— Так, гэ та Ве ра, гэ та По ля.

Я здзіў ле на:

— Ты што, іх па ўсмеш ках вы зна ча еш?

— Па зу бах.

— Як гэ та?

— У Ве ры трох зу боў ня ма, а ў По лі — двух.

Па-мой му, гэ та ге ні яль на.

  
Ве ра ўста ла чуць свет. По ля, як звы чай на, спіць да 

ўпо ру.

Ве ра, не ве да ю чы, чым за няц ца:

— Шка да, што мы двай нят кі, а не трай нят кі.

Я:

— Ча му?

— Ну так бы ад на спа ла, а я б з дру гой гу ля ла.

— А ка лі б дзве спа лі?

— Та ды ня хай бы бы лі чац вяр нят кі.

Па-мой му, пра сцей раз бу дзіць По лю.

Па вел ХО ЛАД.

«Сту дыя «Ці лі-Мі лі-Трам» за пра шае вуч няў 1—3 кла саў у «Гур-

ток ма лень кіх мо ва знаў цаў». Раз маў ля ем і пі шам на род най 

мо ве, вы хоў ва ем па ва гу да род на га сло ва. Ці ка вім ся гіс то ры яй 

свай го краю. Зна ё мім ся з бе ла рус кім фальк ло рам (пес ні, каз-

кі, гуль ні, за гад кі). І ўсё гэ та — з цу доў ным на стро ем, усмеш-

ка мі і ве ся лос цю». На та кую аб' яву я вы пад ко ва на тра пі ла 

пад час ка ман дзі роў кі ў Ві цебск. Уба чы ла яе на ста рон цы ў са-

цы яль най сет цы су пра цоў ні цы аб лас ной біб лі я тэ кі Ла ры сы Ра-

га чо вай. І ад ра зу ж па тэ ле фа на ва ла па на пі са ным там ну ма ры.

НО ВАЯ ПРА ЖА 
З РЭШТ КАЎ НІ ТАК

У вя заль шчыц на за па шва юц ца 

рэшт кі пра жы. Вы кі нуць та кое 

ба гац це шка да. Што мож на 

зра біць? Ін шую пра жу, 

вя до ма ж.

Рэшт кі пра жы сар ту ем па ко ле рах. 

З кож на га ка ва лач ка круч ком вя жам 

па вет ра ны лан цу жок. З абод вух яго 

ба коў па кі да ем хвос ці кі. Атрым лі ва ец-

ца шмат та кіх вя ро ва чак. Бя ром ад ну 

з іх, усоў ва ем хвос цік у ігол ку.

Устаў ля ем ігол ку ў па ча так дру гой 

вя ро вач кі (бла кіт най), пад цяг ва ем. Ро-

бім 8—10 шыў коў па гэ тай вя ро вач-

цы. По тым ана ла гіч на 8—10 шыў коў 

па фі я ле та вай вя ро вач цы. Хвос ці кі 

аб ра за ем. Пра цяг ва ем так сшы ваць. 

Клу бо чак рас це. Атрым лі ва ец ца вось 

та кая вя сё лень кая пра жа. З яе мож на 

вя заць ды ван кі, ко шы кі і мно гае ін шае. 

Для больш плаў на га пе ра хо ду ко ле раў 

лепш да даць якую-не будзь пры дат ную 

па рас фар боў цы пра жу.

Да лу чай це ся!Да лу чай це ся!  

ГУР ТОК МА ЛЕНЬ КІХ МО ВА ЗНАЎ ЦАЎ

Бе ла ру сі кіБе ла ру сі кі   МА МІ НА ВАНД РОЎ НІ ЦА

На за ня тках па мо ве Пла тон з Іг на там 
не толь кі пі са лі дык тоў ку, 
але і зна ё мі лі ся з бе ла рус кі мі ле ген да мі.

• Баль за міч ны во цат — вы дат ная за праў ка для са ла таў з 

ага род ні ны, італь ян скай па сты і вы дат ны ма ры над для мя са. 

Але яго мож на да да ваць не толь кі ў гэ тыя стра вы. Па спра-

буй це пры га та ваць та кі дэ серт. Вазь мі це клуб ні цы, па сып це 

іх цук ро вай пуд рай і апыр скай це па рай кро пель дух мя на га 

во ца ту. Атры ма ец ца не звы чай ны і не ве ра год на смач ны дэ-

серт. Не бой це ся экс пе ры мен та ваць і з ін шай са да ві ной, якая 

так са ма доб ра спа лу ча ец ца з баль за міч ным во ца там.

• Па спра буй це да даць дроб ку со ды ў асты лы чай. 

А так са ма лі мон, мя ту і ка ры цу. Та кі пра ха ла джаль ны 

на пой вы дат на па ды дзе для га ра чых лет ніх дзён. Со да 

змяк чыць го рыч, а яшчэ яна спры яе ачы шчэн ню ны рак.

• Са мы прос ты сак рэт ідэа льна га тор та: коль касць му кі, 

яек, мас ла і цук ру для цес та па він на быць ад ноль ка вай 

(у гра мах).

К У  Л І  Н А Р  Н Ы Я  Х І Т  Р Ы  К І


