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        Віктарына распрацавана па матэрыялах з біяграфіі і творчасці Я. 

Купалы і Я. Коласа. Напачатку віктарыны навучэнцам тлумачыцца, як 

карыстацца табліцай; навучэнец называе адзін з пяці слупкоў табліцы 

(у залежнасці ад выбранага колеру) і нумар пытання. Пры выбары 

пытання вядучы націскае на абранае вочка ў табліцы і пераходзіць да 

варыянту задання. Пасля адказу на пытанне вядучы націскае на значок 

 і дэманструе правільны адказ. Для вяртання да табліцы з пытаннямі 

вядучы націскае на значок    .  

         Інтэрактыўная віктарына ўтрымлівае дыдактычныя матэрыялы, 

якія можна выкарыстоўваць на ўроках беларускай літаратуры, у 

пазакласнай рабоце, на занятках аб’яднанняў па інтарэсах і 

факультатыўных занятках. Віктарыну могуць выкарыстоўваць 

куратары ў выхаваўчай рабоце, а таксама яна будзе цікава людзям, якія 

маюць інтарэс да беларускай літаратуры і культуры. 

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

цікавыя хлопцы. Проста пішуць, так ласкава, сумна, шчыра. Нам бы 

крыху гэтых іх якасцей. Вось добра было б”.  

                                                                                                   Максім Горкі 



Біяграфія 

Якуба 

Коласа 
10 20 30 40 50 

Творчасць 

Якуба 

Коласа 
10 20 30 40 50 

Біяграфія 

Янкі  

Купалы 
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Творчасць 

Янкі  

Купалы 
10 20 30 40 50 

Сюрпрыз 10 20 30 40 50 



444444Хто адлюстраваны на партрэце? Хто адлюстраваны на 

партрэце? Хто адлюстраваны на партрэце? Хто адлюстраваны 

на партрэце? Хто адлюстраваны на партрэце?  

Хто адлюстраваны на партрэце?  



Адказ 

Якуб  

        Колас 
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Прыгадайце дзень і 

месца нараджэння 

Якуба Коласа.  

Назавіце яго сапраўднае 

прозвішча.  



Адказ 

 - 3 лістапада 1882 года  

- засценак Акінчыцы  

 

 

 

 

 

- Канстанцін Міхайлавіч 

Міцкевіч 



Якуб Колас быў выдатным 

педагогам. А якія яго 

педагагічныя погляды 

супярэчаць сучасным 

прынцыпам выхавання?  



Адказ 

Я.Колас быў не супраць фізічнага 

пакарання вучняў: «З дзецьмі 

сапраўды цяжка (...), ім дадзена 

самастойнасць, не па ўзросце і не па 

іх розуму. Ім жа часам няшкодна 

даць добрага плескача і паказаць 

вялікі кулак і аброць...» 



Чаму Якуб Колас не любіў 

пісаць алоўкам? 



Адказ 

«...не люблю я пісаць алоўкам. 

Мне ўсё здаецца, што напісанае 

алоўкам не мае ні вартасці, ні 

цікавасці» 



Каб вам давялося складаць карту “Якуб Колас і Палессе”, якія 

мясціны вы нанеслі б на яе?  

Каб вам давялося складаць 

карту “Якуб Колас і Палессе”, 

якія мясціны вы нанеслі б на яе?  



Адказ 

 Люсіна 

Юравічы 

Пінкавічы 

 Пінск  

Лунінец 

Сінкевічы 



Калі і дзе адбыўся 

паэтычны дэбют Якуба 

Коласа?  



Адказ 

Дэбют Якуба Коласа адбыўся ў 1906 годзе .  

У газеце “Наша доля” быў надрукаваны 

яго першы верш “Наш родны край” 



Назавіце паэму Якуба Коласа, прысвечаную таленавітасці 

беларускага народа  

Назавіце паэму 

Якуба Коласа, 

прысвечаную 

таленавітасці 

беларускага народа  



Адказ 

Паэма “Сымон-музыка” 



Якой знакамітай аповесці пісьменніка 

прысвечаны помнік на плошчы 

 імя Якуба Коласа ў Мінску?  



Адказ 

Аповесці “Дрыгва” 



Які твор Якуба Коласа 

лічыцца “энцыкдапедыяй 

сялянскага жыцця беларусаў”? 



Адказ 

Паэма  “Новая зямля” – 

“энцыклапедыя сялянскага   

жыцця” 



Якія традыцыйныя святы 

і звычаі беларусаў 

апісаны ў паэме Якуба 

Коласа “Новая зямля”?  



Адказ 

Каляды, 

Вялікдзень, 

сялянскі банкет, 

талака,  

кумаванне 



Хто адлюстраваны на партрэце?  



Адказ 

Янка Купала 



Прыгадайце дзень і 

месца нараджэння  

Янкі  Купалы. 

 Назавіце яго сапраўднае 

прозвішча.  



Адказ 

 Луцэвіч Іван Дамінікавіч 

 нарадзiўся 7 ліпеня (25 чэрвеня)1882 г. 

 у фальварку Вязынка Вілейскага павета 

Віленскай губерні. 



З якімі прафесіямі 

звязаў лёс маладога 

Янку Купалу? 



Адказ 

Хатні настаўнік,  

       перапісчык у судовага следчага, 

малодшы прыказчык,  

      рабочы на памешчыцкіх броварах, 

бібліятэкар - вось старонкі працоўнай 

дзейнасці маладога паэта 



У сям’і Луцэвічаў адной мовай 

карысталіся, калі прымалі 

гасцей, а другой – калі 

размаўлялі ў сям’і.  

Назавіце гэтыя мовы 



Адказ 

У сям’і захоўваліся шляхетныя 

традыцыі, таму і размаўлялі на 

польскай і беларускай мовах 



Значэнне гэтай мясціны ў творчасці Янкі Купалы параўноўваюць 

са значэннем Міхайлаўскага для А.С. Пушкіна. Што гэта за 

мясціна?  

Значэнне гэтай мясціны ў 

творчасці Янкі Купалы 

параўноўваюць са 

значэннем Міхайлаўскага 

для А.С. Пушкіна.  

Што гэта за мясціна?  



Адказ 

Хутар Акопы 



  

Каму прысвечана  паэма 

Купалы “Тарасова доля” ?  



Адказ 

Паэма прысвечана Тарасу Шаўчэнку 

 



                          Чый гэта партрэт? 

Невыдумная світка - убор на плячах,  

Барада, як снег белы - такая,                                                          

Незвычайны агонь у задуменных вачах... 



Адказ 
Партрэт гусляра з паэмы “Курган” 



Які верш Я. Купалы стаў гімнам народных мсціўцаў? 

Які верш Я. Купалы стаў 

гімнам народных мсціўцаў?  



Адказ 

Верш “Беларускім партызанам” 



Які твор Янкі Купалы 

прысвечаны гораду Магілеву?  



Адказ 

Паэма “Магіла льва” 



Назавіце адзін з самых знакамітых 

твораў Янкі Купалы, якім традыцыйна 

адкрываецца тэатральны сезон у 

купалаўскім тэатры?  



Адказ 

Камедыя “Паўлінка” 



Каму прысвяціў наступныя радкі Якуб Колас? 

        Клікаў ён народ свой к волі 

         Каб дабра яму даць болей, 

         Сеяў зерне поўнай жменяй,                                           

         А каб крыўды стала меней.  

Каму прысвяціў наступныя радкі  

Якуб Колас? 

        Клікаў ён народ свой к волі 

         Каб дабра яму даць болей, 

         Сеяў зерне поўнай жменяй,                                           

         А каб крыўды стала меней.  



Адказ 

       Верш Я. Коласа “Янку Купалу” 



Назавіце тэатры нашай 

краіны, якія носяць імёны  

Янкі Купалы  

і Якуба Коласа 



Адказ 

Нацыянальны акадэмічны 

тэатр імя Янкі Купалы 

 ў Мінску 

Нацыянальны акадэмічны 

драматычны тэатр 

 імя Якуба Коласа ў Віцебску 
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1.Разгадайце рэбус:  

Я                            с.  

2.Разгадайце анаграмы, у якіх зашыфраваны 

назвы вершаў паэта. Назавiце аўтара 

«ЯЖНЯ» «ЫАДНСАПЧ» 



Адказ 

1.Якуб Колас  

2. ЯЖНЯ         «Жняя»  

ЫАДНСАПЧ «Спадчына» 

Аўтар Янка Купала  



“Я буду маліцца і сэрцам, і думамі…”.  

Назавіце кампазітара, які напісаў 

музыку на верш Янкі Купалы  

“Мая малітва”.  

Хто бліскуча, непаўторна выконваў 

гэтую песню-малітву? 

“Я буду маліцца і сэрцам, і думамі…”.  



Адказ 
Кампазітар Алег Моўчан 

Уладзімір Мулявін і 

ансамбль “Песняры” 



Назавіце мастакоў, якія ілюстравалі творы 

Янкі Купалы і Якуба Коласа 

“Хлопчык і лётчык” “Новая зямля” 



Адказ 

Iлюстрацыя Міхася Басалыгі да 

верша Я. Купалы “Хлопчык і лётчык” 

Ілюстрацыі Васіля Шаранговіча 

да паэмы “Новая зямля” 


