
Тэматыка музейных заняткаў 

і экскурсій 

 

1.“Беларуская хатка запрашае!” 

2. “Знаёмства з музейнымі 

  экспанатамі” 

3. “Традыцыі і побыт беларускага 

селяніна” 

4. “Сялянскі быт” 

5. “Таямніцы беларускай хаты” 

6. “Святы і абрады беларусаў” 

7. “Прылады сялянскай працы” 

8. “Хлеб у народнай культуры  

     беларусаў” 

9. “Жаночае рукадзелле” 

10. “Беларускі ручнік” 

11. “Беларуская традыцыйная 

       кухня” 

12. “Традыцыі сямейнага  

       выхавання” 

13. “Беларуская народная цацка” 

14. “Беларускія народныя казкі” 

15. “Адзенне нашых продкаў” 
 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

Кіраўнік 

музейнага пакоя “Беларуская хатка” 

Дубавец А.М., выхавальнік 

 

Час работы: 

Панядзелак-пятніца 

З 9.00 да 16.00 

перапынак з 12.00 да 12.30 

 
 

Наш адрас: 

247760, Рэспубліка Беларусь, 

Гомельская вобласць, Мазырскі р-н, 

в. Нагорныя 
 

Камунальнае ўнітарнае 

прадпрыемства 

“Дзіцячы рэабілітацыйна-

аздараўленчы цэнтр 

“Сядзельнікі” 
 

 

ЭТНАГРАФІЧНЫ МУЗЕЙНЫ 

ПАКОЙ 

“БЕЛАРУСКАЯ ХАТКА” 

 

 
 

 

 
Дакраніся да гісторыі… 

 



 У рамках работы па грамадска-

патрыятычнаму і духоўна-маральнаму 

выхаванню дзяцей і навучэнскай 

моладзі ў 2022 годзе у цэнтры быў 

створаны музейны пакой «Беларуская 

хатка» з мэтай абудзіць цікавасць да 

гісторыі сваѐй Радзімы, традыцый 

беларускага народа, садзейнічаць 

эстэтычнаму выхаванню, фарміраванню 

самасвядомасці і беражлівых адносін да 

нацыянальнага багацця Бацькаўшчыны. 

 

Аснову музейнага пакоя складае 

экспазіцыя з разнастайных прадметаў 

сялянскага быту. У “Беларукай хатке” 

можна палюбавацца прыгожымі 

ручнікамі, глінянымі вырабамі, 

сурвэткамі, патрымаць у руках 

верацяно, вугольны прас, вілкі, чапялу, 

серп, папрасаваць рэчы з дапамогай 

качалкі і рубеля, даведацца аб 

прызначэнні ступы, маслабойкі, 

калаўрота, агледзець сялянскі гардэроб. 

Музейны пакой “Беларуская 

хатка” незвычайны таму, што 

наведвальнікі не толькі любуюцца тут 

прыгожымі ручнікамі, глінянымі 

вырабамі, сурвэткамі, але і бяруць у рукі 

вугольны прас, спрабуюць пакруціць 

кола самапрадкі, трымаюць бѐрда і ніты 

кроснаў. Таксама дзеці з задавальненнем 

калышуць ляльку ў калысцы, прасуюць 

бялізну з дапамогай качалкі, 

даведваюцца аб прызначэнні сапраўднай 

ступы і маслабойкі. 

 
 

“Беларуская хатка” пастаянна 

папаўняецца новымі экспанатамі, 

распрацоўваюцца разнастайныя экскурсіі 

і мерапрыемствы. Дзеці ва ўмовах 

нацыянальнага каларыту з цікавасцю 

знаѐмяцца з беларускай казкай, гуляюць 

у народныя гульні, слухаюць беларускія 

народныя песні, вывучаюць абрады і 

святы беларусаў. 

Дзверы “Беларускай хаткі” 

заўсѐды гасцінна адкрыты для ўсіх 

жадаючых! 

 

САРДЭЧНА ЗАПРАШАЕМ! 


