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Уладзімір
КАРЫЗНА

Спаць мядзведзь лёг пад сасонку,
Лапу смокча ён спрасонку.
Дзень марозны, дзень халодны.
Воўк ідзе між дрэў галодны.
І зайцы, і курапаткі
У свае ўцякаюць хаткі.
Шэры ледзьве цягне ногі
Ля мядзведзевай бярлогі.

НОВЫ ГОД
Новы год, Новы год!
Белы снег, як вата.
Каля ёлкі карагод
Закружыла свята.

У бярлогу суне зяпу:
— Пасмактаць і мне дай лапу!
Віктар ГАРДЗЕЙ

Скачуць заяц і ліса —
Добрыя суседзі.
Па палях і па лясах
Дзед Мароз зноў едзе.
А гірлянды і шары
Ззяюць на галінках,
Бо прыйшла да дзетвары
Лепшая ялінка.
Паскараюць стрэлкі ход,
Нібы ў эстафеце,
Каб сустрэлі Новы год
Каля ёлкі дзеці.
Хай і людзі, і звяры
Век жывуць у згодзе,
Хай жадаюць нам сябры
Шчасця ў новым годзе!
Уладзімір МАЗГО

БЕЛЯЧОК
Ранкам зайчыкбелячок
Зпад куста на сцежку — скок.
Толькі міма дрэў прабег,
Бачыць — снег, навокал снег.
Засмяяўся белячок:
— Ой, пайшоў, пайшоў сняжок!
Ну цяпер мяне і днём
Воўк не згледзіць пад кустом.
Віктар ГАРДЗЕЙ
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“Вось хто можа без абеду”, —
Пазайздросціў воўк суседу.

СЦЮЖА
Сцюжа ў полі сцюжавала,
Сцюжа ў лесе завывала.
Параскідвала сумёты —
Будзе дворнікам работы!
Замяла дарогі, сцежкі,
Снегам кідала ў падстрэшкі.
Шчодра шыбы пасыпала,
Дрэвы коўдрай ахінала.
Сцюжа ладзіла забавы:
Жменя ўлева, жменя ўправа.
Бераг рэчкі аздабляла —
Працавала, працавала.
Ледзь за ноч усё паспела,
Аж стамілася, прысела.
Пад кустом знайшла прытулак —
І да вечара прыснула.
Валянцін СЕМЯНЯКА
родная

прырода

СНЯЖЫНКА

РУКАВІЧКІ ДЛЯ СІНІЧКІ
Звязала Насця
Для сінічкі
З пуховых нітак
Рукавічкі.
А як прымерыць іх
Не знае:
Сінічка тая
Уцякае.

Прывядзе мяне
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цела.
Я магла б з ёй па
дружыць,
Ды сняжынка па
ля
Каб ля ёлкі пакр цела,
ужыць.
Алесь ЖЫГУН
ОЎ

Уладзімір КАРЫЗНА

КАЛЯ ЁЛКІ
Новы год! Новы год!
Дружна сталі ў карагод
Вожык і лісіца,
Чапля і куніца.
Новы год! Новы год!
Весяліцца ўвесь народ.
Бубен — бух! Бубен — бух!
Сам мядзведзь ідзе на круг.
Зайка касавокі
Скача — рукі ў бокі.
Новы год! Новы год!
Весяліцца ўвесь народ.
Дзед Мароз, Дзед Мароз
Падарункаў мех прынёс.
Даў казлу магерку,
А ваўку — цукерку.
Новы год! Новы год!
Весяліцца ўвесь народ.
Васіль ЗУЁНАК

ДЗЕД МАРОЗ
Чуеш, бомы звоняць недзе
На дарозе ля бяроз?
Гэта едзе, едзе, едзе
К нам у госці Дзед Мароз!
Ён — у новенькім кажусе,
З доўгай белай барадой,
У пушынках снегу вусы
І з усмешкай маладой.
Палазы дарогу рэжуць,
Коні грывамі трасуць,
Сані інеем струменяць,
І нясуць, нясуць, нясуць!
Ён нікога не забудзе —
Падарункаў поўны мех.
Будзе радасць, шчасце будзе
І вясёлы звонкі смех.
Чуеш, бомы не сціхаюць?
На парозе не чакай!
Дзед Мароз к табе спяшае.
Сустракай жа, сустракай!
Валянцін СЕМЯНЯКА

— Падары мне, Новы год,
Шмат дзівосаў і прыгод.
Памажы праз інтэрнэт
Мне пабачыць увесь свет.
Пабываць на ўсіх планетах.
Марыў я даўно аб гэтым.
— Хлопчык, сайт я дам надзейны:
Будзе ночка чарадзейнай,
Сайт загадкавы ў мяне,
Ён працуе толькі ў сне.
Як цябе агорне сон,
Тут жа запрацуе ён.
А калі ты фантазёр,
Дык злятаеш і да зор.
Ніна ГАЛІНОЎСКАЯ

ЗІМОВЫЯ ЗАГАДКІ

ЁЛКА

Што за беленькая мушка
Апусцілася на вушка,
Ледзь чутно паказытала,
Штосьці вушку пашаптала,
І праз міг яе не стала.

Прыгажуняю царыцай
Ёлка ў дом да нас прыйшла.
На макушцы, паглядзіце,
Зорка велічна ўзышла.

❄❄❄

Што за гаспадар лясны
Спіць пад снегам да вясны,
Ну а летам да калод
Ходзіць красці чужы мёд?
(Мядзведзь)

❄❄❄

І запросім разам з намі
Паспяваць і паскакаць.
Будзем з імі, як з сябрамі,
Новы год наш святкаваць.
Міхась ПАЗНЯКОЎ

Што за муляр ноччу быў,
Фарбу белую разліў?
Ранкам глянулі ў акно,
Ды чамусьці ледзь відно.
Ўсюды стала бела$бела,
І зямля папрыгажэла.
(Зіма)

2014

(Сняжынка)

Зіхацяць шары, звярушкі,
І каралі, і хлапушкі.
І гірлянда ярка ззяе,
Нашу ёлку асвятляе.
Дожджык сонечны іскрыцца.
Будзем, дзеці, весяліцца.
Станем дружна ў карагод,
Прывітаем Новы год.
Дзед Мароз нам са Снягуркай
Прывязуць мех падарункаў.
Дык сустрэнем песняй іх
Як гасцей найдарагіх
снежань

ЧАРАДЗЕЙНЫ САЙТ

Уладзімір МАЦВЕЕНКА
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