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Інфармацыйна-бібліятэчны цэнтр
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Блог бібліятэкара

«Мой дом другі – бібліятэка»



Восеньскія канікулы

ў інфармацыйна-бібліятэчным цэнтры

ДУА «Пятрэвіцкая сярэдняя школа»
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Крыжаванка «Казачныя героі»
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Па гарызанталі:
• 1. З якога каштоўнага металу

знесла яйка Курачка Раба?

• 3. Гераіня казкі, якая цяпла
баіцца.

• 6. Хто з жыхароў балота стаў
жонкай Царэвіча?

• 8. Якая гародніна небывалых 
памераў вырасла ў дзеда?

• 9. Жыллё Бабы Ягі.

• 10. Хто прынёс Машу ў корабе
дадому?

• 14. Каму ўдалося з'есці
Калабка?
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Па вертыкалі:

• 2. Як звалі дачку Кашчэя
Бессмяротнага?

• 4. Назва незвычайнага абруса.

• 5. Як называецца домік у чыстым
полі, у якім пасяліліся казачныя
героі?

• 7. Імя героя, які злавіў шчупака-
чараўніка.

• 11. Герой, які прадаў сваю азбуку.

• 12. Апарат, на якім Баба Яга 
здзяйсняла палёты.

• 13. Імя хлопчыка, якога панеслі
гусі-лебедзі.

• 15. З дапамогай якога музычнага
інструмента кату ўдалося
выратаваць пеўня?
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Генератар 

крыжаванак

ONLINE!
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“3/9 царства” 
• Гульнявы літаратурны часопіс

для развіцця. Займальнае падарожжа

па казачных сцежках Трыдзявятага

царства ў кампаніі смелых і 

знаходлівых герояў! Лабірынты

Кашчэя, загадкі Бабы Ягі, дзівосныя

задачкі Васілісы Прамудрай, коміксы і 

галаваломкі

Выпішы

часопіс
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• Інтэрактыўны дзіцячы часопіс, дзе дзіця 
можа не толькі пачытаць казкі, але і 
паўдзельнічаць у дзеянні, дапамагчы героям 
разгадаць загадку або знайсці шлях у 
лабірынце. Акрамя гэтага, на старонках 
выпускаў часопіса вы зможаце знайсці ідэі 
для цікавых вырабаў і простых, але смачных 
і карысных рэцэптаў, якія з лёгкасцю зможа 
прыгатаваць нават 8-гадовае дзіця.

• Дадатак дае магчымасць загружаць выпускі 
часопіса, кожны з якіх уяўляе з сябе асобную 
цікавую гісторыю. Наогул гэтыя выпускі 
трэба купляць за грошы, але ёсць і 
бясплатныя, якія можна загружаць цалкам 
свабодна.
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Спампаваць

дадатак

https://youtu.be/NuMFGU23Fp0

https://youtu.be/NuMFGU23Fp0


• Кожная старонка выпуску агучана 
дыктарам. Але вы можаце 
адключыць гук у настройках 
праграмы і проста чытаць тэкст 
з экрана. Тэкст можна хаваць і 
паказваць зноў. Гэта будзе карысна 
пры разгадванні загадак. Некаторыя 
старонкі ў часопісе інтэрактыўныя –
можна перасоўваць прадметы, 
маляваць на экране пальцам, тупаць 
па асобных участках і гэтак далей.

• Усе выпускі інтэрактыўнага 
дзіцячага часопіса «3/9 царства» 
зроблены па матывах рускіх 
народных казак. Асноўныя іх героі –
гэта Іван (які зусім не дурань), 
Даніла-майстар, Васіліса Прамудрая, 
Забава, Шэры Воўк і іншыя.
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Спампаваць

дадатак

https://youtu.be/NuMFGU23Fp0

https://youtu.be/NuMFGU23Fp0


«Маленькія

акадэмікі»

• «Маленькія акадэмікі» – гэта

не зборнік навуковых

адкрыццяў. Гэта пазнавальны

часопіс! Усё, што дзіця

даведаецца ў сваім узросце, –

ужо спрыяе яго развіццю. 

• А навучанне праз гульню –

падвойная карысць.

Выпішы 

часопіс
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«Маленькія

мастакі»
• "Маленькія мастакі" – часопіс для творчага 

развіцця дашкольнікаў. Рэкамендаваны 

выдавецтвам для дзяцей ад 4-х да 6-ці гадоў.

• Чым раней дзіця возьме ў рукі аловак ці 

пэндзаль і фарбы, тым лепш. Важна толькі, 

каб першым палатном для тварэнняў сталі 

не шпалеры ў бацькоўскім пакоі. 

Пазбегнуць мастацкіх казусаў дапаможа 

часопіс! Ён тое самае месца, дзе маляваць, 

размалёўваць, фантазіраваць можна і трэба.

Выпішы   

часопіс
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“Непаседа” 
• Займальныя гісторыі, яркія ілюстрацыі

і шмат заданняў. Калі ў двух словах, 

то цікава і карысна. Калі падрабязней, 

то рыхтуйцеся – будзе #шматлітар.

• Часопіс "Непаседа" – гэта перш за ўсё

галоўныя героі. Дзяўчынка Гера, вясёлы

пацук Гарэзнік, касмічны герой Жэўжык, 

Пірат Маратыч і, вядома, сам Непаседа. 

Яны заўсёды нечым занятыя, так што

лёгка знойдуць занятак і для Вашага

дзіцяці.

Выпішы 

часопіс
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«Канікулы з кнігай»
Многія з нас сёння занадта занятыя і не могуць удзяліць

хаця б пару гадзін кнізе, а адпачываць прывыклі перад

блакітным экранам ці за камп’ютарам. А разам з тым

чытанне развівае наша лагічнае мысленне і прымушае

разважаць над зместам. Знаёмства з кнігай павялічвае

слоўнікавы запас і паляпшае ўвагу. Пагадзіцеся, 

прыемна бліснуць перад навакольнымі сваімі глыбокімі

пазнаннямі. А гэта пад сілу толькі начытанаму чалавеку. 

Таму прапануем вам адправіцца ў нашу бібліятэку!
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Лариса Сперанская. Пуговка

(История одного зайчика)
Выданні з серыі “Беларускія пісьменнікі – дзецям”

• Сказка Л.Сперанской
знакомит юных читателей 
с чудесной историей 
детской игрушки –
заводного плюшевого 
зайчика по имени Пуговка 
с красным барабаном 
в лапках и пуговицей 
вместо глаза, – которая 
началась более 100 лет 
назад. Вместе с игрушкой 
и её хозяевами ребята 
совершат удивительное 
путешествие в мир детских 
фантазий и приключений.



Ольга НИКОЛЬСКАЯ

«Мы – агенты “КолбаФир”…»
Выданні з серыі “Беларускія пісьменнікі – дзецям”

• Герои повести-сказки белорусской писательницы 

Ольги Никольской – два бездомных кота, которых 

хозяева выбросили на улицу, как ненужные 

игрушки. Неприспособленные жить 

самостоятельно, они сталкиваются со сложной 

и неизвестной им жизнью. Два друга, кот Колбас, 

или мистер Салями, как он себя называет, и кот 

Кефир, начинают бороться с жестокостью 

и несправедливостью, окружающими их и всех 

бездомных животных городка Н. Персонажей 

повести-сказки ждут удивительные приключения, 

часто рискованные и опасные. Но из всех них 

друзья выходят повзрослевшими. Они 

убеждаются, что без доброты, взаимопомощи 

и сочувствия друг к другу жить очень трудно. 

Издание украшено красочными иллюстрациями 

Сергея Волкова.



Анатоль Зэкаў 

«Як Гаўка ў космас збіраўся»

"Як Гаўка ў космас збіраўся" -
сёмая кніга Анатоля Зэкава
для дзяцей.

Як і ў папярэдніх творах, аўтар
па-ранейшаму распавядае юным 
чытачам пра жыццё іх равеснікаў, 
весяліць займальнымі гіcторыямі
з жыцця жывёл і птушак.

Дзяўчынкі і хлопчыкі змогуць
папрактыкавацца на хуткасць
у вымаўленні скорагаворак, 
разблытаць складаныя небыліцы, 
разгадаць рознатэматычныя
загадкі.



Выданні з серыі “Беларускія пісьменнікі – дзецям”



Георгий Марчук 

«Смелый дятлик»

• Новые поучительные сказки 

«Смелый Дятлик» и «Мышонок 

Шушу» Г.Марчука образно и легко 

повествуют об очень важных 

для маленького читателя вещах: 

о настоящей дружбе и преданности, 

о том, как преодолеть страх 

и поверить в себя, о том, как важно 

быть отзывчивым и отвечать 

добротой на доброту... 



Да 140-годдзя з дня нараджэння Якуба Коласа

«Новая зямля» – лірыка-эпічная паэма, напісаная Якубам Коласам   

у 1911–1923 гадах, першы беларускі буйны эпічны твор. 

За «Новай зямлёй» замацавалася назва «энцыклапедыя жыцця

беларускага сялянства канца XIX – пачатку XX стагоддзяў»
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Вікіпедыя.

«Новая 

зямля»

Фільм і 

аўдыёкніга 

«Новая 

зямля»


