
ІНТЭЛЕКТУАЛЬНАЯ ГУЛЬНЯ

ДА 140-ГОДДЗЯ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ 

ЯКУБА КОЛАСА
«У думках, у сэрцах, у песнях»



Цікавыя факты

Паэзія

Ліра-эпічныя і 

празаічныя творы

Героі твораў

Літаратурная 

спадчына ў 

мастацтве
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Выхад



Пытанне

Якое сапраўднае імя Якуба Коласа?

Адказ

Раздзел «Цікавыя факты»

Канстанцін Міхайлавіч Міцкевіч

Назад

10



Пытанне

На якой мове пачаў пісаць вершы Я. 

Колас?

Адказ

Раздзел «Цікавыя факты»

На рускай

Назад

20



Пытанне

Які вядомы твор Якуба Коласа называюць

“Энцыклапедыяй сялянскага жыцця”?

Адказ

Раздзел «Цікавыя факты»

Паэму “Новая зямля”

Назад

30



Пытанне

Як называлі раней хатняга

настаўніка?

Адказ

Раздзел «Цікавыя факты»

Дарэктар

Назад

40



Пытанне

Назавіце дакладную дату прысваення Я.Коласу

звання народнага паэта Беларусі?

Адказ

Раздзел «Цікавыя факты»

18 кастрычніка 1926 года

Назад

50



Пытанне

З якога твора ўзяты радкі “Мой родны 
кут, як ты мне мілы…”?

Адказ

Раздзел «Паэзія»

“Новая зямля” Я.Коласа.

Назад

10



Пытанне

Да якога віду лірыкі варта аднесці
верш Я.Коласа “Хмаркі”?

Адказ

Раздзел «Паэзія»

Да грамадзянскай

Назад

20



Пытанне

Якую раку вельмі любіў Я.Колас і часта 
пісаў пра яе ў сваіх творах?

Адказ

Раздзел «Паэзія»

Нёман

Назад

30



Пытанне

Хто сказаў:”Паэзія Я.Купалы- гэта квітнеючы і 
чароўны сад, дзе сабраны водар беларускай

зямлі”?

Адказ

Раздзел «Паэзія»

Якуб Колас

Назад

40



Пытанне

Пазнайце героя аднаго з твораў: 

У яго быў свет цікавы:

Свае вобразы, жыццё,

І ў душы яго ўсе з’явы,

Сваё мелі адбіццё…

Адказ

Раздзел «Паэзія»

Сымонка, урывак
«У яго быў свет цікавы…» з 

паэмы «Сымон-музыка»

Назад

50



Пытанне

Чаму два радкі ў паэме Я.Коласа ”Новая зямля”

“Купіць зямлю, прыдбаць свой кут, 

Каб з панскіх выпутацца пут”- надрукаваны курсівам?

Адказ

Раздзел «Ліра-эпічныя і празаічныя творы»

У гэтых радках увасоблена

галоўная думка твора

Назад

10



Пытанне

Якія традыцыйныя святы і звычаі беларусаў
апісаны ў паэме Я.Коласа ”Новая зямля”?

Адказ Каляды, Вялікдзень, сялянскі

банкет, талака, кумаванне

Назад

20Раздзел «Ліра-эпічныя і празаічныя творы»



Пытанне

Дапоўніце радок "Між алешын, кустоў, дзе пяе
салавей, і шуміць, і грыміць..."

Адказ Срэбразвонны ручэй

Назад

30Раздзел «Ліра-эпічныя і празаічныя творы»



Пытанне

Да якой лірыкі належыць верш 
"Беларусам"

Адказ Грамадзянская

Назад

40Раздзел «Ліра-эпічныя і празаічныя творы»



Пытанне

На стале ў сялянскай хаце
Стаяў асобна ў місцы скорам,

Сяго-таго для верашчакі.
Хоць невялікія прысмакі — Цыбуля, перчык, ліст бабкоў...

Што гэта за ліст бабкоў:

Адказ Лаўровы ліст

Назад

50Раздзел «Ліра-эпічныя і празаічныя творы»



Пытанне

Пазнайце героя: 

Бедны хлопчык быў загнаны,

У бацькоў нялюбы сын,

Бо відочныя заганы

І меў толькі ён адзін.

Адказ

Раздзел «Героі твораў»

Сымон з паэмы “Сымон-музыка” 

Назад

10



Пытанне

Хто з герояў Я.Коласа любіў насіць
сякеру за поясам?

Адказ

Раздзел «Героі твораў»

Дзед Талаш

Назад

20



Пытанне

А сам… [ён], з вузел ростам,
У сваім уборы бедным, простым,

У зрэбных портках і кашулі,
Стаяў, як бы яго прыгнулі…

Адказ

Раздзел «Героі твораў»

Яська. Твор“Дарэктар”

Назад

30



Пытанне

Гэты герой з паэмы “Новая зямля” 
варыў клёцкі ў бярозавым соку.

Адказ

Раздзел «Героі твораў»

Дзядзька Антось

Назад

40



Пытанне

Гэтага героя з трылогіі “На ростанях”мы заўсёды бачым у яго
настаўніцкіх клопатах: вось далёка за поўнач рыхтуецца ён да 
ўрокаў, вось ён едзе ў суседнюю вёску, каб павучыцца ў больш

вопытнага калегі (і пераконваецца, што ў таго вучыцца няма чаму), 
вось стрыжэ вашывых дзетак, вось купляе беднай сіраціне

кашульку, вось збірае на лекцыю і дарослых…

Адказ

Раздзел «Героі твораў»

Лабановіч

Назад

50



Пытанне

Хто з беларускіх кампазітараў напісаў песню 
“Мой родны кут” на словы Я.Коласа?

Адказ

Раздзел «Літаратурная спадчына ў 
мастацтве»

Ігар Лучанок

Назад

10



Пытанне
Як называецца мастацкі фільм, створаны

па матывах трылогіі “На ростанях” 
Я.Коласа?

Адказ
«Першыя выпрабаванні»

Назад

20
Раздзел «Літаратурная спадчына ў 

мастацтве»



Пытанне

Назавіце тэатр нашай краіны, які
носіць імя Якуба Коласа?

Адказ Нацыянальны акадэмічны

драматычны тэатр у Віцебску

Назад

30
Раздзел «Літаратурная спадчына ў 

мастацтве»



Пытанне

Назавіце беларускія мястэчкі, дзе знаходзяцца
філіялы літаратурных музеяў пісьменніка.

Адказ Смольня, Акінчыцы, Альбуць, 

Ласток

Назад

40
Раздзел «Літаратурная спадчына ў 

мастацтве»



Пытанне
У сталіцы помнік Якубу Коласу знаходзіцца на 

плошчы Якуба Коласа. Назавіце скульптара гэтага
помніка.

Адказ Заір Азгур

Назад

50
Раздзел «Літаратурная спадчына ў 

мастацтве»



ДЗЯКУЙ ЗА ГУЛЬНЮ!


