
Нашыя прафесіі



АДГАДАЙЦЕ ПРАФЕСІЮ. Малюнак – падказка.

Можа, хлопцы звар’яцелі?
На машыне прыляцелі,
Дзверы ў хату выбівалі,
Усіх на вуліцу прагналі,
Усё вадою залівалі,
За сабою не прыбралі…
Але мы не крыўдавалі,
Толькі дзякавалі!   



Пажарнік
Пажарны

Пажарны рукаў



Працуе нагамі –
Нікуды не йдзе.
Працуе рукамі, 
Лічы, цэлы дзень.
Камандуе моўчкі, 
Няспынна кіруе.
За ўсім наваколлем 
Старанна цікуе.
Не ведае правілаў –
Гоняць у плечы:
Яму небяспечна, 
І ён – небяспечны.



Кіроўца
Вадзіцель

Стырно



Штодня да яго звяртаюцца людзі.
Ён слухае, мацае іх і глядзіць.
А потым раскажа ім, што з імі будзе,
Куды ім пайсці, і што ім рабіць.
Хто правільна зробіць –
Бывае здароў.
А хто не паслухаўся –
Прыйдзе ізноў.



Доктар
Лекар

Фанендаскоп



Ён нічога не кажа, 
А ўсе яго чуюць.
Загадае без слоў 
Танчыць ці сумаваць.
Інструментам ягоным 
Дамы не будуюць,
Але могуць 
Настрой выпраўляць.



Музыка
Скрыпач

Скрыпка



Ён адзин зрабіць бы мог
Хоць гняздо, а хоць бярлог,
Хоць нару, а хоць пячору,
Хоць шпакоўню, хоць дупло –
Словам, кожнаму жытло!



Будаўнік
Муляр

Кельма



Бярэ ён дзве лічбы – адзінку і нуль. 
А болей? А болей не трэба пакуль.
Навучыць машыну дзве лічбы чытаць –
І будуць у час самалёты лятаць, 
Адужае робат задачу любую, 
Паедзе машына, станок запрацуе…
Складаны разлік і крутую гульню
Ён падпарадкуе адзінцы й нулю!



Праграміст
Праграмайстар

Клавіятура



Хто заўсёды спачатку круцейшы за ўсіх,
Але сіл не шкадуе сваіх ды чужых,
Каб хутчэй стаць з першага – апошнім,
Ды не пераможаным, а - пераможцам?



Настаўнік
Настаўніца

Указка



Ён спрытна чаруе з даўгімі дратамі.
Ён шмат што ўмее сваімі рукамі.
На дапамогу ён людзям ідзе,
Калі сярод ночы ў іх скончыўся дзень!



Электрык Кусачкі



Коле і рэжа, наскрозь працінае,
Моцна прывяжа і збегчы не дасць...
Не, спецыяльнасць ён мірную мае,
Так, ён шчыруе для кожнага з нас:
Каб не прастылі, не мелі бяды,
Каб у прыгожым хадзілі заўжды.



Кравец

Нажніцы

Мадэльер



З ягонаю працай усё так няпроста.
Спачатку патрэбна яна дзеля роста.
А потым нам роста нібыта й хапае,
Але карыстацца мы ёй не спыняем:
Штодня трэба сілы на тое й на гэта.
А колькі іх трэ’, каб трымацца дыеты!



Кухар
Кулінар

Апалонік



Гэта выбітныя прафесіяналы – гонар Беларусі. Пазнаеце іх? 



Вольга Корбут

Спартоўца
Гімнастка



Пісьменнік
Паэт

Рыгор Барадулін



Каманда «Wargamming»

Праграміст
Праграмайстра





Віталь 
Радзівонаў

Спартоўца
Футбаліст



Мастак

Аляксей Марачкін

Жывапісец



Уладзімір Жбанаў

Скульптар
Мастак



Пётр Клімук

Касманаўт
Астранаўт



Уладзімір Карват

Лётчык
Пілот Вайскоўца





Ларыса Сімаковіч

Актрыса
Спявачка Танцорка



Кампазітар
Спявак

Уладзімір Мулявін


