
 Разгледзьце з дзіцем выцінанкі, з чаго і як 

яны зроблены. 

 
(выцінанка - від народнага дэкаратыўна-

прыкладнога мастацтва: выразанне з 

паперы ажурных узораў і вобразаў. Узнікла 

ў Кітаі, з цягам часу з'явіўся і ў Еўропе. 

Сучасная беларуская выцінанка 

характэрная сваѐй багатай і разнастайнай 

тэматыкай, тэхнікай выканання, 

арыгінальнымі дызайнерскімі рашэннямі, 

але пры гэтым заўсѐды арыентуецца на 

народныя традыцыйныя матывы) 

 

2. Можна паглядзець з дзіцем: 

 Можна пазнаѐміць дзіця з займальнымі 

апавяданнямі цѐтачкі Савы пра вялікіх 

мастакоў. Гісторыя жывапісу для дзяцей. 

 
3. Якія пытанні можна задаць дзіцяці: 

Якіх мастакоў ты яшчэ ведаеш? А як бы ты 

назваў гэтую карціну? Якія колеры 

выкарыстоўваў мастак?  і інш. 

 

4.Пасля прагулкі прапануеце свайму 

дзіцяці намаляваць малюнак з кветкамі, 

для афармлення выставы дзіцячых работ 

на тэму "Кветкі лета" ў дзіцячым садзе. 

 

 

 
*знайдзі кветкі лугавыя 

 

 
*знайдзі кветкі садовыя 

 

 
Пчаленку неабходна сабраць нектар з 

кветак. Але кветкі павінны быць не 

жоўтага колеру і не сіняга колеру. 

 
 

 

Дзяржаўная ўстанова адукацыі 

«ЯСЛІ-САД № 26 Г. МАЛАДЗЕЧНА» 

 

 

«Вясёлы шпацыр РАЗАМ»: 

маршрут на выхадны дзень 

 

 «Кветкі і пачуцці» 
(выстава карцін беларускіх 

мастакоў у фае музычнай залы 

Маладзечанскага музычнага 

каледжу ім.М.К. Агінскага) 

 

 
 

 

І бачыць бог,  
ѐсць музыка над намі… 

 



 
Сення наш маршрут вядзе да 

Маладзечанскага музычнага каледжу 

ім.М.К. Агінскага.  

Бронзавая фігура М.К. Агінскага ў 

поўны рост пастаўлена на гранітную 

калону ў цэнтры горада - насупраць 

Маладзечанскага музычнага калледжу. 

Аўтар помніка - скульптар Валерый 

Янушкевіч.  

Міхал Клеафас Агінскі - дыпламат, 

палітычны дзеяч, удзельнік паўстання пад 

кіраўніцтвам Т.Касцюшкі, таленавіты 

кампазітар. Самы лепшы і самы папулярны 

твор Агінскага  — паланэз «Развітанне з 

радзімай» (быў напісаны у радавой сядзібе 

Агінскіх у Залессі (Гродзенская вобласць). 

                

 
У Маладзечанскім музычным 

вучылішчы, у фае музычнай залы 

пастаянна праходзяць розныя тэматычныя 

выставы работ беларускіх мастакоў. 

Спецыяльна да лета адміністрацыя каледжа 

падрыхтавала тэматычную выставу 

беларускіх мастакоў-жывапісцаў на тэму:  
«Кветкі і пачуцці» 

 
Рэкамендуемы ўзрост дзіцяці: ад 4 да 7 

гадоў 

Змест маршруту: 

1. Што разгледзець з дзіцем: 

 Звярніце ўвагу дзіцяці на карціну 

Дзмітрыя Сакалоускага «Макі»  
(Мак - кавалачак агню, каля якога душы 

напаўняюцца любоўю да жыцця. Гэта адна 

з самых яркіх кветак на свеце. І вядома, 

многія мастакі розных часоў звяртаюць 

сваю творчую ўвагу на гэтую кветку. 

Амаль у кожнга народа ѐсць сваѐ асаблівае 

стаўленне да гэтай кветкі. Напрыклад, у 

Правансе - мак лічыцца кветкай анѐла і ў 

дзень Спаслання Святога Духа макавымі 

кветкамі ўпрыгожваюць царквы. А ў 

паўднѐвай Англіі, у Оксфардзе да гэтага 

часу лічыцца дрэннай прыметай прыносіць 

дзікі мак у дом). 

 
 Разгледзьце з дзіцем карціну Алены Кучко 

«Веру я…» 

(абстрактныя карціны імкліва набіраюць 

папулярнасць, і ў нашы дні адносіны да іх 

не гэтакія крытычныя, як раней. Гэты жанр 

асвоіўся ў асяроддзі сучаснага мастацтва, і 

карыстаецца вялікай папулярнасцю ў 

афармленні сучасных інтэр'ераў. У нашы 

дні карціна ў абстрактным стылі павінна 

выклікаць пэўныя асацыяцыі. Калі палатно 

выклікае ў розных людзей прыкладна 

аднолькавыя асацыяцыі і настрой, то 

карціна лічыцца ўдалай). 

Акрамя выставы карцін беларускіх 

мастакоў, вы можаце звярнуць сваю ўвагу 

на работы студэнтаў Маладзечанскага 

музычнага каледжа, аддзялення 

дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва 

 Пакажыце дзіцяці падвесныя і 

дэкаратыўныя канструкцыі "Саламяныя 

павукі" 

 
(менавіта саламяныя "павукі" з'яўляюцца 

адным з самых старажытных тварэнняў з 

саломкі, і, мабыць, самым загадкавым. Так, 

народ спрадвеку верыў у цудадзейную сілу 

саламянага «павука», які ўбіраў усѐ 

негатыўнае, што магло перашкодзіць 

шчаслівай плыні жыцця сям'і. Існавала 

павер'е, што ў яго павуціне заблытваюцца 

нячыстая сіла, няшчасці і хваробы, а ў сям'і 

будуць панаваць шчасце і лад. Часта 

"павука" падвешвалі над калыскай дзіцяці і 

над галовамі маладых падчас вяселля. А 

яшчэ саламяныя канструкцыі служылі 

выдатным упрыгожваннем інтэр'еру. 

Ахоўваць, прыносіць шчасце і ў той жа час 

упрыгожваць, дарыць эстэтычнае 

задавальненне – прызначэнне гэтых 

дзіўных канструкцый). 


