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Метадычныя рэкамендацыі 

“Купала і Колас – народа душа і голас” 

 

Са старонак самых першых, прачытанных па скаладах кніг 

прыходзяць у наша жыццё гэтыя імёны – Янка Купала і Якуб Колас. 

Прыходзяць, каб падарыць велізарны паэтычын свет, напоўнены фарбамі, 

гукамі, пахам роднай зямлі. Багатая спадчына двух талентаў належыць не 

толькі нам, беларусам, а і ўсяму свету, а самі песняры былі і застаюцца 

вялікімі сынамі свайго часу. І сваёй краіны.  

У гэтым годзе мы святкуем 140-годдзе з дня нараджэння гэтых 

класікаў нацыянальнай літаратуры.  

У творчым лёсе Я.Коласа і Я.Купалы было шмат агульнага: яны 

нарадзіліся ў адным годзе, амаль адначасова выступілі ў літарутуры, 

добра ведалі адзін аднаго, разам адпачывалі, гулялі ў шахматы, радаваліся 

і хваляваліся.  

Лепшыя нацыянальныя рысы беларускаога народа – мужнасць і 

маральная моц, рамантычнасць і пранікнёная любоў да роднай зямлі 

ўвасоблены ў творчасці Янкі Купалы. Узняўшы беларускую літаратуру да 

класічных вышынь, паэт цвёрда акрэсліў яе месца сярод літаратур народаў 

свету.  

Імя народнага паэта Беларусі Якуба Коласа – поруч з іншымі 

слаўнымі беларускімі імёнамі – даўно ўспрымаецца як увасабленне таго 

ўкладу, які ўнесла Беларусь у скарбніцу сусветнай культуры. Якуб Колас 

– геніальны мастак і мудры мысліцель. Яго творы – узор выкарыстання і 

творчага асэнсавання векавых здабыткаў народнай мудрасці і моўнага 

хараства.  

Людзі, зачараваныя цудоўнымі творамі Янкі Купалы і Якуба Коласа, 

плацяць ім шчырай любоўю і ўдзячнасцю.  

У сувязі з юбілейным годам пісьменнікаў аддзел бібліятэчнага 

маркетынгу Жабінкаўскай цэнтральнай раённай бібліятэкі падрыхтаваў 

метадычныя рэкамендацыі “Купала і Колас – народа душа і голас”, якія 

прадстаўлены ў выглядзе інтэлектуальных гульняў: рэбусаў, шыфраў, 

віктарын, тэстаў, крыжаванак і г.д. Заданні можна выкарыстаўваць пад час 

правядзення мерапрыемстваў, прысвечаных юбілеям, для прыдання 

апошнім інтэрактыўнасці.   

У канцы метадычкі прыведзены цікавыя і малавядомыя звычайнаму 

чытачу факты з жыцця песняроў. 
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Бліц-апытанне, якое можна выкарыстаць пры правядзенні 

інтэлектуальнай гульні па жыццёваму шляху і  

творчасці пісьменнікаў. 
 

1. Сапраўднае імя пісьменніка. 

Я.Купала: Іван Дамінікавіч Луцэвіч. 

Я.Колас: Канстанцін Міхайлавіч Міцкевіч.  
 

2. Дата нараджэння пісьменніка. 

Я.Купала: 7 ліпеня 1882 г. 

Я.Колас: 3 лістапада 1882 г.  
 

3. Дзе нарадзіўся пісьменнік? 

Я.Купала: фальварак Вязынка. 

Я.Колас: засценак Акінчыцы (недалёка ад Стаўбцоў). 
 

4. На якой мове пачынаў пісаць вершы? 

Я.Купала: на польскай. 

Я.Колас: на рускай. 
 

5. Як называецца першы апублікаваны верш пісьменніка? 

Я.Купала: “Мужык”. 

Я.Колас: “Наш родны край”. 
 

6. Дзе быў апублікаваны першы верш? 

Я.Купала: газета “Северо-Западный край”. 

Я.Колас: газета “Наша Доля”. 
 

7. У якім годзе гэта было? 

Я.Купала: у 1905. 

Я.Колас: у 1906. 
 

8. Кім быў бацька пісьменніка? 

Я.Купала: збяднелы шляхціч. 

Я.Колас: ляснік. 
 

9. Калі выйшаў першы зборнік вершаў? 

Я.Купала: 1908 г. 

Я.Колас: 1910 г.  
 

10. Як называўся першы зборнік паэта? 

Я.Купла: “Жалейка”. 
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Я.Колас: “Песні жальбы”. 

11. У якіх навуковых установах працавалі паэты? 

Я.Купала: Інстытут беларускай культуры, Акадэмія навук. 

Я.Колас: Інстытут беларускай культуры, Акадэмія навук. 

 

12. У якім годзе было прысуджана званне народнага паэта 

Беларусі? 

Я.Купала: у 1925. 

Я.Колас: у 1926.  

 

13. Калі памерлі пісьменнікі? 

Я.Купала: 18.06.1942 

Я.Колас: 13.08.1956 

 

14. Дзе памерлі пісьменнікі? 

Я.Купала: у Маскве 

Я.Колас: у Мінску 

 

15. Дзе пахаваны пісьменнікі? 

Я.Купала: быў пахаваны ў Маскве, а ў 1962 г. урна з прахам 

перавезена ў Мінск на Вайсковыя могілкі.  

Я.Колас: на Вайсковых могілках у Мінску 

 

Паэтычная віктарына “І гучыць беларускае слова”. 

Вызначце і назавіце верш і аўтара па наступных радках. 
 

На ўсходзе неба грае 

Пераліўным блескам,  

Сыпле золата над гаем  

І над пералескам.  

                Я.Колас “Усход сонца” 
 

Мне мудрасці кніжнай не даў Бог пазнаці, 

Мой бацька не мог даць раскошаў такіх –  

Наўчыўся я слоў беларускіх ад маці 

І дум беларускіх без школы і кніг. 

                   Я.Купала “Мая навука” 
 

Я буду маліцца і сэрцам, і думамі,  

Распетаю буду маліцца душой,  

Каб чорныя долі з мяцеліцаў шумамі 

Ўжо больш не шалелі над роднай зямлёй. 

                   Я.Купала “Мая малітва” 
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Толькі я лягу і вочы закрыю,  

Бачу я вас прад сабой.  

Ціха праходзіце вы, як жывыя,  

Ззяючы мілай красой.  

                   Я.Колас “Родныя вобразы” 
 

І ў белы дзень, і ў чорну ноч 

Я ўсцяж раблю агледзіны,  

Ці гэты скарб не збрыў дзе проч,  

Ці трутнем ён не з’едзены.  

                    Я.Купала “Спадчына” 
 

Як сам царыца 

Ў залатой кароне,  

Ідзе яна ў вяночку 

Паміж спелых гоняў.  

                 Я.Купала “Жняя”.  
 

Кожны край мае тых, што апяваюць,  

Чым ёсць для народа ўпадак і хвала,  

А беларусы нікога ж не маюць,  

Няхай жа хоць будзе Янка Купала.  

                Я.Купала “Я не паэт” 
 

Хараства такого ў свеце  

Не было, не будзе; 

Аб ёй людзі гаварылі,  

Як аб нейкім цудзе.  

               Я.Купала “Бандароўна” 

 

Люблю я зімы з маразамі,  

Завеі белыя ў палях,  

І снегу скрып пад палазамі  

І ціш зімовую ў лясах.  

                     Я.Колас “Песні зімы” 
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РЭБУСЫ ПА ТВОРЧАСЦІ ЯКУБА КОЛАСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аповесць  “Дрыгва”  

Паэма  

“Новая Зямля” 

Паэма  

“Сымон-музыка”  

Верш “Ручэй”  

Верш  

“Беларусам”  
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РЭБУСЫ ПА ТВОРЧАСЦІ ЯНКІ КУПАЛЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вы можаце самі распрацаваць рэбусы, выкарыстоўваючы генератар 

рэбусаў http://rebus1.com  

Паэма  

“Бандароўна” 

П’еса 

“Паўлінка”   

Паэма  

“Курган” 

Верш  

“Жняя” 

Верш  

“Спадчына” 

http://rebus1.com/


7 

 

Ніжэй пералічаны правіла складання рэбусаў. Звярніце ўвагу: 

рэбус дапускае камбінацыю двух ці больш правілаў адначасова. Таксама, 

важна разумець, што аб’ект, намаляваны ў рэбусу, можа мець некалькі 

розных назваў. Уменне правільна назваць прадмет на малюнке - одна з 

галоўных цяжкасцей пры адгадванні рэбуса.  
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Тэст-віктарына “Янка Купала. Жыццё і творчасць” 
 

1. Якія сапраўдныя імя і прозвішча Янкі Купалы:  

а) Канстанцін Міхайлавіч Міцкевіч. 

б) Яўген Іванавач Скурко. 

в) Іван Дамінікавіч Луцэвіч. 
 

2. Назавіце гады жыцця паэта:  

а) 1882-1956. 

б) 1882-1942. 

в) 1905-1990. 
 

3. У якой сям’і нарадзіўся паэт? 

а) У сям’і арандатара. 

б)У сямь’і настаўніка. 

в)У сямь’і агранома. 
 

4. Дзе нарадзіўся Я.Купала? 

а) Фальварак Вязынка 

б) Засценак Акінчыцы 

в) Вёска Палькаўшчына 
 

5. У якім вершы паэт расказваў пра сваё бязрадаснае маленства?  

а) “Мая навука” 

б) “Сонцу” 

в) “Спадчына” 
 

6. Які беларускі паэт параўнаў паэзію Янкі Купалы з квітнеючым 

садам, у якім сабраны самыя дарагія каштоўнасці мастацкага 

слова? 

а) Якуб Колас 

б) Максім Танк 

в) Памен Панчанка 
 

7. Якую навучальную ўстанову закончыў будучы паэт? 

а) Нясвіжскую настаўніцкую семінарыю 

б) Радашковіцкую беларускую гімназію 

в) Бяларуцкае народнае вучылішча 
 

8. Як называецца першы надрукаваны верш паэта? 

а) “Мужык” 

б) “Час!” 

в) “Я мужык-беларус!” 
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9. Калі і дзе быў надрукаваны першы верш паэта? 

а) 1906 г., газета “Наша Доля” 

б) 1930 г., газета “Савецкая Баларусь” 

в) 1905 г., газета “Северо-Западный край” 
 

10.  Якую паэму Янкі Купалы высока ацаніў Максім Горкі і 

рэкамендаваў перакласці на рускую мову: 

а) “Адвечаная песня” 

б) “Безназоўнае” 

в) “Тарасова доля” 
 

11.  Як называецца першы зборнік паэмы, надрукаваны ў савецкі  

час? 

а) “Безназоўнае” 

б) “Ад сэрца” 

в) “Спадчына” 
 

12.  Калі Янку Купалу прысвоена званне народнага паэта 

Беларусі? 

а) 1926 

б) 1925 

в) 1960 
 

13.  У якім творы паэт сцвярджаў, што мастацтва непадкупнае? 

а) “Курган” 

б) “Бандароўна” 

в) “Яна і я” 
 

14.  З якой паэмы радкі? 

Пакінем спадчыну мы для патомкаў 

Інакшую ад той,  

Што ўзялі мы ад продкаў на абломках 

Гісторыі сваёй. 

а) “Таросова доля” 

б) “Над ракой Арэсай” 

в) “Безназоўнае” 
 

15. Які са зборнікаў належыць Янку Купале? 

а) “Гусляр” 

б) “След бліскавіцы” 

в) “Песні жальбы” 
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16.  Які твор пераклаў Я.Купала на беларускую мову? 

а) “Слова аб палку Ігаравым” 

б) “Яўгеній Анегін” 

в) “Багратыён” 
 

17. З якой газетай супрацоўнічаў паэт у гады Вялікай Айчыннай 

вайны? 

а) “Наша  Доля” 

б) “Знамя советов” 

в) “Савецкая Беларусь” 
 

18. Якім вершам Я.Купалы захапляўся Максім Горкі? 

а) “Алеся” 

б) “Лён” 

в) “Хлопчык і лётчык” 
 

19. Якую паэму Я.Купала прысвяціў Тарасу Шаўчэнку 

а) “Зімою” 

б) “Безназоўнае” 

в) “Тарасова доля” 
 

20. З якога твора Я.Купалы ўзяты наступныя радкі: 

Я адплаціў народу, 

Чым моц мая магла: 

Зваў з путаў на свабоду, 

Зваў з цемры да святла.  

а) “За ўсё” 

б) “Спадчына” 

в) “Час” 
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Па гарызанталі: 

2. Як называўся другі зборнік 

вершаў паэта? 

4. Зборнік вершаў, першы сярод 

выдадзеных у 

паслякастрычніцкі час.  

5. Які зборнік Я.Купалы двойчы 

канфіскоўвалі царскія ўлады?  

7. Дзе нарадзіўся будучы паэт? 

9. Горад, у якім Я.Купала 

працаваў рэдактарам газеты 

“Наша Ніва”. 

Па вертыкалі: 

1. Назавіце сапраўднае прозвішча Купалы. 

3. Як называўся хутар, на якім упершыню ў 1912 г. сустрэліся Я.Купала і 

Я.Колас?  

6. У якім городзе загінуў Купала? 

8. У 1914 г. у Вільні Я.Купала быў рэдактарам газеты “Наша ….” 
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Па гарызанталі: 

1. Паэма, у якой раскрываецца вобраз 

мужнай, свабодалюбнай, непадкупнай 

дзяўчыны.  

2. Назавіце першы зборнік вершаў 

Купалы. 

5. Назавіце сапраўднае прозвішча 

Купалы. 

8. Янка Купала працаваў рэдактарам у 

газеце “Наша……” 

Па вертыкалі: 

3. Як называлася паэма Вінцэнта 

Дуніна-Марцінкевіча, пасля знаёмства з 

якой Купала пачаў пісаць на роднай 

мове?  

4. Які верш стаў сапраўдным дэбютам паэта?  

6. Назавіце імя жонкі Янкі Купалы.  

7. Паэма, у якой Я.Купала раскрывае свае спадзяванні на адраджэнне 

беларускасці.  

9. Дзе нарадзіўся будучы паэт?  
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Крыжаванка па біяграфіі і творчасці Якуба Коласа 
Па гарызанталі: 

1. Імя жонкі Я.Коласа. 

4. Першая паэтычная кнігі 

Я.Коласа мела назву “Сымон-

…” 

6. Кім быў па прафесіі 

Я.Колас.  

10. Назавіце сапраўднае 

прозвішча Я.Коласа  

Па вертыкалі: 

2. Гульня, у якую любілі 

гуляць Я.Колас і Я.Купала пад час сумеснага адпачынку.  

3. Месца нараджэння Якуба Коласа.  

5. Прозвішча галоўнага героя трылогіі “На ростянях”.  

7. Як называўся верш, які Я.Колас напісаў у 12 год і атрымаў за гэта ад 

бацькі сярэбраны рубель?  

8. У якім горадзе вучыўся ў настаўніцкай семінарыі Я.Колас? 

9. Назва рэчкі, якую Я.Колас маляўніча апісвае ў многіх сваіх творах.  

11. У які горад ва Ўзбекістане эвакуіраваўся ў гады Вялікай Айчыннай 

вайны Я.Колас? 
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           10        
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Крыжаванка па біяграфіі і творчасці Якуба Коласа 
Па гарызанталі: 

1. Прозвішча галоўная героя 

трылогіі “На ростянях”. 

5. Як называўся хутар, на якім 

упершыню ў 1912 г. сустрэліся 

Я.Купала і Я.Колас?  

8. У якім горадзе вучыўся ў 

настаўніцкай семінарыі 

Я.Колас? 

9. Самы першы апублікаваны 

верш Коласа называўся “Наш 

родны …”  

Па вертыкалі: 

2. Месца нараджэння Я.Коласа.  

3. Кім быў па прафесіі Я.Колас. 

4. Як называўся верш, які Я.Колас напісаў у 12 год і атрымаў за гэта ад 

бацькі сярэбраны рубель?  

6. Прафесія, па якой працаваў бацька Я.Коласа? 

7. Свае вершы Колас друкаваў у газеце “Наша ….” 

 

            7д   
1л 2а б а 3н о 4в і ч    о   

 к   а  я      л   

 і   с  5с м о 6л ь н я   

 н   т  н   я      

 ч   а  а   с      

 ы   ў     8н я с в і ж 

 ц   н     і      

 ы   і     9к р а й   

    к           

               

 

Крыжаванкі створаны з дапамогаю рэсурса CrossMaker 

https://crossmaker.ru/  

            7   
1 2   3  4         

               

      5   6      

               

               

         8      

               

         9      

               

               

https://crossmaker.ru/
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ВІКТАРЫНА  

“ШЛЯХАМІ ЯКУБА КОЛАСА” 

1. Кім быў бацька Я.Коласа? 

а) арандатарам; 

б) лесніком; 

в) фурманам; 

г) настаўнікам. 
  

2. Якое сапраўднае імя Я.Коласа? 

а) Колас; 

б) Луцэвіч; 

в) Міцкевіч; 

г) Раманоўскі. 
  

3. Дзе нарадзіўся Я.Колас? 

а) у Альбуці; 

б) у Акінчыцах; 

в) у Ластку; 

г) у Цімкавічах. 
  

4. Кім па прафесіі быў Я.Колас? 

а) пісарам; 

б) настаўнікам; 

в) аграномам; 

г) журналістам. 
  

5. Як звалі бацьку Я.Коласа? 

а) Іван; 

б) Дамінік; 

в) Міхаіл; 

г) Яўген. 
  

6. Дзе вучыўся Я.Колас? 

а) у Маскоўскім народным універсітэце; 

б) у Беларускім дзяржаўным універсітэце ; 

в) у Нясвіжскай настаўніцкай семінарыі; 

г) у Пецярбургскім універсітэце. 
 

7. Дзе Я.Колас атрымаў першапачатковую адукацыю? 

а) у каледжы; 

б) у школе; 

в) дома; 

г) у вучылішчы. 
  

 

http://dobri-nastavnik.ru/saredna-shkola/belaruskaya-litaratura/testavy-kantrol-9-klas-biyagrafii-pismennika%d1%9e.html
http://dobri-nastavnik.ru/saredna-shkola/belaruskaya-litaratura/praverachnyya-pytanni-i-zadanni-9-klas-yakub-kolas-novaya-zyamlya-chastka-2.html
http://dobri-nastavnik.ru/saredna-shkola/belaruskaya-litaratura/praverachnyya-pytanni-i-zadanni-9-klas-yakub-kolas-novaya-zyamlya-chastka-1.html
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8. На якой мове пачаў пісаць вершы Я. Колас? 

а) на рускай; 

б) на польскай; 

в) на беларускай; 

г) на лацінскай. 
  

9. Які год лічыцца пачаткам літаратурнай дзейнасці Я. Коласа ? 

а) 1902;     б) 1906;     в) 1909;     г) 1915. 
  

10. Якім псеўданімам не падпісваў свае вершы Я. Колас? 

а) Тарас Гушча; 

б) Мацей Бурачок; 

в) Дубовы Ліст; 

г) Карусь Лапаць. 
 

11. Які з вершаў з’яўляецца сатырычным? 

а) “Вобразы самаўладдзя”; 

б) “Мужык”; 

в) “Ручэй”; 

г) “Хмаркі”. 
  

12. Устаў неабходны эпітэт: “Між алешын, кустоў, дзе пяе салавей, і 

шуміць, і грыміць … ручэй” 

а) шумнацечны; 

б) вельмі гучны; 

в) срэбразвонны; 

г) златаструнны. 
  

13. Радкі “Мой родны кут, як ты мне мілы…” узятыя з твора… 

а) “Новая зямля”; 

б) “Родныя вобразы”; 

в) “Сымон-музыка”; 

г) “Рыбакова хата”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dobri-nastavnik.ru/pachatkova-shkola/litaraturnae-chytanne/plan-kanspekt-belaruskae-litaraturnae-chytanne-4-klas-primeti-voseni.html
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БЛІЦ-ВІКТАРЫНА   

“ЖЫЦЦЁ І ТВОРЧАСЦЬ ЯКУБА КОЛАСА”  

 
1.  Назавіце сапраўднае імя, імя па бацьку і прозвішча пісьменніка. 
(Канстанцін Міхайлавіч Міцкевіч) 

2. Якія псеўданімы гэтага чалавека вам вядомы? 
(Агарак, Тамаш Булава, Тарас Гушча, Дзядзька Карусь, Дубовы Ліст, Лесавік, 

Свой чалавек, Карусь Лапаць…) 

3. Калі і дзе нарадзіўся Я.Колас? 
(3 лістапада 1882 года ў засценку Акінчыцы каля Стоўбцаў ) 

4. Бацька яго служыў… 
(лесніком у лясніцтве князя Радзівіла) 

5. З дзяцінства Я. Колас вылучаўся… 
(выдатнымі здольнасцямі, любоўю да навучання) 

6. У 1898-1902 гадах ён вучыўся… 
(у Нясвіжскай настаўніцкай семінарыі) 

7. Пасля заканчэння семінарыі ў 1902 годзе юнак… 
(паехаў працаваць настаўнікам на Палессе ) 

8. Назавіце мясціны Палесся, дзе жыў і працаваў Я. Колас. 
(Люсіна, Пінск, Пінкавічы, Лунінец) 

9. За што Я.Колас быў звольнены з пасады настаўніка? 
(за ўдзел у настаўніцкім нелегальным з’ездзе) 

10. Першы апублікаваны твор Я.Коласа. Калі і дзе ён быў 

надрукаваны? 
(верш “Наш родны край” надрукаваны ў 1906 годзе ў газеце “Наша доля”) 

11. Першы зборнік паэта і год яго выдання. 
(“Песні жальбы”, 1910) 

12. Які падручнік быў выдадзены Я. Коласам для дзяцей? 
(“Другое чытанне для дзяцей-беларусаў”) 

13. Назавіце 2 паэмы Я. Коласа, якія сталі беларускім нацыянальным 

эпасам. 
(“Навая зямля” і “Сымон-музыка”) 

14. Што вам вядома пра сямейнае становішча пісьменніка? 
(жонка Марыя Дзмітрыеўна і 3 сыны) 

15. Калі памёр Я.Колас? 
(13 жніўня 1956 года) 
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Пытанні па жыццю і творчасці Я.Купалы і Я.Коласа,  
якія можна выкарыстоўваць пры падрыхтоўцы літаратурных віктарын. 

 

Пісьменнікі сябравалі сем’ямі, часта сустракаліся. Два паэты былі 

неразлучнымі: у падарожжах, на сустрэчах з чытачамі, на розных 

урачыстасцях, на адпачынку. Часта бавілі час за гульнёй. За гэтым 

заняткам сябры маглі прасядзць усю ноч. У якую гульню яны гулялі? 
(У шахматы). 
 

У гэтым вершы Максім Танк ўбачыў “нешта накшталт беларускага 

гімна” і пераклаў на рускую мову. Пазней гэты верш быў перакладзены на 

82 мовы свету. Польскі кампазітар Людамір Рагоўскі, аўтар балета 

“Купала”, напісаў да гэтага верша музыку. Яна да рэвалюцыі выконвалася 

як беларускі гімн. Пра які верш ідзе гаворка? 
(“А хто там ідзе?”).  
 

“… У Беларусі ёсць два паэты: Янка Купала і Якуб Колас – вельмі 

цікавыя хлопцы! Так прімітыўна-проста пішуць, так ласкава, сумна, 

шчыра. Нашым бы трошкі такіх якасцей! О, Божа! Вось бы добра было!” 

Хто так пісаў пра беларускіх паэтаў? 
(Максім Горкі ў 1910 г.).  
 

Хто сказаў: “Паэзія Янкі Купалы – гэта квітнеючы сад, дзе сабраны 

водар беларускай зямлі?” 
(Я.Колас) 
 

Якой п’есай пачынае свой тэатральны сезон Нацыянальны дзяржаўны 

акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы?  
(“Паўлінка”). 
 

Хто ўпершыню выканаў ролю Паўлінкі ў аднайменнай камедыі Янкі 

Купалы?  
(Паўліна Мядзёлка) 
 

Які твор Якуба Коласа называюць энцыклапедыяй жыцця беларускага 

сялянства канца ХІХ ст.?  
(“Новая зямля” Якуба Коласа).  
 

Як называецца першая паэтычная кніга Якуба Коласа?  

(“Сымон-музыка”).    
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ЗАДАННЕ 

“АДГАДАЙ ТВОР ЯКУБА КОЛАСА ПА ЭМОДЗІ” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Паэма 

“Новая зямля”  

Паэма  

“Суд у лесе”  

Паэма 

“Сымон-музыка”  

Паэма 

“Рыбакова хата”  

Трылогія  

“На ростанях”  

Верш  

“Над магілай партызан”  

Верш 

“Усход сонца”  
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ЗАДАННЕ 

“АДГАДАЙ ТВОР ЯНКІ КУПАЛЫ ПА ЭМОДЗІ” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верш  

“Явар і каліна”  

Верш  

“Мая малітва”  

Верш  

“Хлопчык і лётчык”  

Паэма “Гусляр 

Паэма  

“Магіла льва”  

П’еса   

“Паўлінка ”  

Верш  

“Жняя”  
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ЗАДАННЕ  

“ПАЭТЫНАЯ ШЫФРОЎКА” 
 

Разгадайце з дапамогай ключа радкі з вершаў Я.Коласа і Я.Купалы, якія 

схаваныя з дапамогай старажытнага шыфра “квадрат Палібія”.  
 

     Ключ “квадрат Палібія” 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3511 43113336345356 443635321131 

45 4442111322 144543443631 

43412222 11212635363226 

3236331143 43264211443631. 

 

 

Адказ: 

На саломцы тонкай 

У траве густой 

Спее адзінокі 

Колас сіратой.  

       “Жытні колас”  

Я.Колас 

 

343631 4236153556 324544, 6432 4456 343522 34263356!... 

251112565361 53641222 3522 341163 43263356! 

 

Адказ: Мой родны кут, як ты мне мілы!..  

 Забыць цябе не маю сілы!                      

                                                  Я.Колас. Урывак з паэмы “Родная зямля” 

 

32 45 32 11 13 11 33 11 25 64 25 63 33 64 

45 25 64 33 23 35 56 34 33 22 43 22, 

14 11 15 11 13 11 33 11 34 11 44 45 33 64  

15 11 54 45 55 32 45 11 33 22 43 63. 

 

 

 

    Адказ: 
Кукавала зязюля  

У зяленым лесе,  

Гадавала матуля 

Дашучку Алесю.  

      Я.Купала “Алеся” 

 

34 11 14 45 44 35 11 22 43 33 36 13 11, 44 56, 42 36 15 35 11 22, 43 33 36 13 11! 

Адказ: Магутна слова, ты, роднае слова!   

                                                         Я.Купала “Роднае слова” 

 

 

 1 2 3 4 5 6 

1 А Б В Г Д Дж 

2 Дз Е Ё Ж З І 

3 Й К Л М  Н О 

4 П Р С Т У Ў 

5 Ф Х Ц Ч Ш Ы 

6 Ь Э Ю Я   
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ПАЗЛ  

“Якуб Колас” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я.М. Кругер “Патрэт Я.Коласа”, 1922 г. 

 

 

 



23 

 

ПАЗЛ   

Я. Купала 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.Андруховіч “Народны паэт БССР Янка Купала”, 1979 г. 
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ЦІКАВЫЯ ФАКТЫ З ЖЫЦЦЯ ПЕСНЯРОЎ. 

Янка Купала.  

 Даследчыкі біяграфіі Янкі Купалы адзначылі, што ён пісаў свае 

вершы на беларускай мове. Аднак, ранняя яго творчасць напісана на 

польскай. 

 За сваё жыццё Янка Купала напісаў 28 вершаваных зборнікаў і 

4 п'есы. 

 Сваю этнічную прыналежнасць сам літаратар у дакументах 

паказваў як “рускі”. 

 Менавіта ён першым пераклаў “Слова пра паход Ігаравы” на 

беларускую мову. 

 Янка Купала актыўна займаўся перакладамі з рускай на 

беларускую мову твораў такіх класікаў, як Крылоў, Някрасаў, Пушкін ды 

іншых. 

 Упершыню поўны збор твораў Янкі Купалы, які складаецца з                    

9 важкіх тамоў, выдадзены ў 2003 годзе.  

 Творы Купалы перакладзены на мноства іншых моў. Так, на 

ідыш некаторыя з іх перавялі яшчэ каля сотні гадоў таму. 

 Любімым месцам адпачынку Янкі Купалы было Чорнае мора. 

Праўда, аддаваў перавагу ён не расійскаму яго ўзбярэжжу, а грузінскаму, 

хоць у тую эпоху і тое, і тое было савецкім. 

 З кожнага водпуску ён прывозіў з сабой гальку, набраную на 

пляжах. Працуючы, ён рассыпаў яе па стале, называючы ласкава 

"маленькім морам". 

 Янка Купала быў выдатным гульцом у шахматы. Яму доўгі час 

не ўдавалася абзавесціся ўласным шахматным наборам, але ў рэшце рэшт 

ён вымяняў яго на сякія-такія асабістыя рэчы. 

 Яго блізкім сябрам і рэгулярным партнёрам па шахматных 

баталіях быў Якуб Колас. 

 Пасля паляпшэння стасункаў з уладамі Янка Купала атрымаў 

Ленінскую і Сталінскую прэміі, самыя прэстыжныя ў Савецкім Саюзе. 

 На рускую мову большасць яго вершаў была перакладзеная 

славутым паэтам Валерыем Брусавым. 

 Усё жыццё Янка Купала вельмі трапятліва ставіўся да свайго 

аблічча. Ён ніколі не выходзіў на вуліцу, не надзеўшы старанна 

выпрасаваны гарнітур і гальштук. Таксама ён заўсёды насіў з сабой кіёк, 

проста як Пушкін. 

 Творчасць паэта была вельмі папулярная сярод савецкіх 

касманаўтаў. Уладзімір Кавалёнак, Пётр Клімук і сам Юрый Гагарын яго 

проста любілі. 
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Якуб Колас.  

 Зборнік вершаў Якуба Коласа пабываў у космасе, яго браў з 

сабой у палёт у 1975 годзе першы беларускі касманаўт Пётр Клімук. 

Памер выдання – 8,5х7 см, яно выпушчана ў 1972 годзе да 90-годдзя з дня 

нараджэння песняра. У кастрычніку 1975-га Пётр Клімук падарыў "зорны" 

томік Даніілу Міцкевічу – сыну Якуба Коласа.  

 У ліпені 2015 года ў Пінску на званіцы храма Святой 

вялікапакутніцы Барбары адкрылася мемарыяльная дошка ў памяць аб 

шлюбе Якуба Коласа і Марыі Каменскай. Ва ўрачыстай цырымоніі 

прынялі ўдзел нявестка Якуба Коласа Аляўціна Цімафееўна Міцкевіч і 

дзве яго ўнучкі - Вера Данілаўна і Марыя Міхайлаўна. Месца шлюбу 

Марыі Каменскай і беларускага песняра доўгі час заставалася невядомым 

шырокаму колу грамадскасці. Раскрыць таямніцу дапамог выпадак. У 

адным са сваіх інтэрв'ю арцыбіскуп Пінскі і Лунінецкі Стэфан абмовіўся, 

што ў пінскім храме ў метрычнай кнізе захаваўся запіс аб заключэнні 

шлюбу паміж Канстанцінам Міхайлавічам і Марыяй Дзмітрыеўнай.  

 Піншчына натхніла песняра напісаць трылогію "На ростанях". 

У Пінску таксама ёсць памятная дошка на былым доме, у якім жыў Якуб 

Колас, калі працаваў тут выкладчыкам.. 

 Нашчадкі Якуба Коласа па жаночай лініі не мяняюць 

прозвішча Міцкевіч, выходзячы замуж. Такая традыцыя – даніна памяці 

продку. 

 Сапраўднае імя Якуба Коласа – Канстанцін Міцкевіч, але ён 

падпісваўся больш чым за 40 псеўданімамі. 

 Падчас эвакуацыі ў Ташкенце Колас дапамагаў грашыма Ганне 

Ахматавай. Яна была вельмі ганарлівай, таму грошы Колас перадаваў праз 

Саюз пісьменнікаў. Пры гэтым партыйныя ўнёскі пісьменнік плаціў з 

вялікай неахвотай. Іван Шамякін успамінаў, што Колас прыкідваўся 

хворым, таму Шамякіну даводзілася ездзіць да яго дадому па партыйныя 

ўнёскі. 

 Фізічная праца прыносіла Якубу Коласу задавальненне. 

Аднойчы ён пасадзіў чатыры дубы ў гонар сваіх трох сыноў і сябе самога. 

Там жа была пасаджана бярозка, як вечная памяць пра жонку Марыю 

Дзмітрыеўну. Гэтыя дрэвы і зараз растуць у двары пісьменніка (цяпер - 

музея). 
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