
КА ЛІ ЦЯ БЕ 
ЛЮ БЯЦЬ

У вес ты бю лі шко лы, дзе ву чыц ца 

ста рэй шая дач ка, тра ды цый на зла дзі-

лі вы стаў ку ра бот вуч няў ма лод шых 

кла саў, якія на ма ля ва лі сва іх ма туль. 

На стаў ні цы, мед сёст ры і ўра чы, бух-

гал тар кі, пра да вач кі... Ёсць на ват су-

пра цоў ні ца Вы да вец ка га до ма «Звяз-

да» — і гэ та на ват не я, бо дач ка ўсё 

ні як не вы ра шыц ца пе ра даць алоў ка мі 

і фар ба мі мой свет лы воб раз ды вы-

нес ці кар ці ну на пуб лі ку. (За тое до ма 

за хоў ва юц ца пач кі кар до нак, ар ку шаў, 

па пер і па пе ра чак, раз ма ля ва ных ча-

сам з абод вух ба коў са мы мі роз ны мі 

парт рэ та мі, ад крам зо ляў «пал ка, пал-

ка, агу рок» да не зна ё мых прын цэс у 

ка ро нах і пыш ных су кен ках, якіх аб' яд-

ноў вае толь кі под піс «ма ма».)

Зразумела, у школь най парт рэ тнай 

га ле рэі ні хто не ацэнь вае мас тац кую 

вар тасць ра бот, тут га лоў нае — эма-

цы я наль ны па сыл. Час ад ча су ба чу, 

як баць кі з пер ша клаш ка мі спы ня юц-

ца ка ля сця ны і ўваж лі ва раз гля да юць 

вы стаў ку: нех та раў ні ва за ўва жае «а я 

лепш ма гу!», нех та про сіць сфа та гра-

фа вац ца на фо не, нех та на тхня ец ца 

ўба ча ным і абя цае вось сён ня, хоць 

прос та за раз, так са ма на ма ля ваць 

лю бі мую ма мач ку ды ба бу леч ку. А як 

пры ем на і ра дас на да віль га ці ў ва чах 

на пя рэ дад ні Дня ма ці ба чыць ма лых, 

якія бе раж лі ва пры ціс ка юць да гру дзей 

парт рэ ты ці плас ты лі на выя бу ке ты, ці 

са ма роб ныя паш тоў кі, ці бу ке ты з во-

сень скіх кве так ды ка ля ро вай ліс то ты і 

га то выя па дзя ліц ца на ват з не зна ё май 

да рос лай цёт кай: «Гэ та я ма-а-аме ня-

су!»

Мая ма ма да гэ туль за хоў вае ў шуф-

ля дзе ў спе цы яль ным па ке ці ку част ку 

на шых з сёст ра мі па да рун каў, ся род 

якіх і рад до маў скія ру дыя бір кі, і пер-

шыя ма люн кі з дзі ця ча га сад ка, і вы па-

ле ны на фа нер цы, а по тым ста ран на, 

хоць і не над та аку рат на, рас фар ба ва-

ны бу кет, і ней кія гра ма ты ды па дзя кі, 

пра якія мы са мі ду маць за бы лі ся, і 

бран за лет з па це рак, для вы ра бу яко га 

да вя ло ся ўпо тай рас пус ціць не каль кі 

ні так ма мі ных жа па цер ка вых ка ра-

ляў... Яшчэ га доў 10—15 та му мы спра-

ча лі ся, ці вар та ўсё гэ та за хоў ваць, 

але ма ма цвёр да ад каз вае, што — так, 

вар та, бо ўсе мы, не за леж на ад уз рос-

ту, за ста ём ся яе дзець мі. «Вось свае 

з'я вяц ца — зра зу ме е це», — з усмеш-

кай па кі да ла яна за са бой апош няе 

сло ва. І, як вель мі час та бы вае ў раз-

мо вах баць коў і дзя цей, ме ла ра цыю. 

Ця пер ужо я са ма ста ран на скла даю ў 

ша фу па пе ры і па пер кі, бо гэ та не ма-

ку ла ту ра, гэ та — па да рун кі для ма мы. 

І вель мі ка рыс на ча сам, асаб лі ва ка лі 

на сва рыш ся на дзі ця і ў глы бі ні ду шы 

ра зу ме еш улас ную не пра ва ту, пе ра-

браць гэ ты за па вет ны стос, ра за браць 

кры ва бо кія лі та ры... І на ноў усвя до-

міць, што ка лі ця бе так лю бяць, то трэ-

ба, хоць ча сам і скла да на, быць гэ та га 

вар тай і ў сваю чар гу па каз ваць дзе-

цям, што ты іх — так са ма, заўж ды, не 

за штось ці, а па фак ту іс на ван ня...

Та му ня хай са бе ма ма тэ ле фа нуе 

прос та так, без спра вы і паў га дзі ны 

рас каз вае рэ цэпт ней кіх цу да-за ка так 

з ка бач коў або су сед скія на ві ны або 

на гад вае, што трэ ба на дзець шап-

ку — не за леж на ад та го, 14 вам га доў 

ці 44. Ня хай са бе дзі ця па пяць ра зоў 

на дзень за дае ў тэ ле фон ад но і тое ж 

пы тан не: «Пры ві тан не, ма ма, як твае 

спра вы?» Усё доб ра. Усё бу дзе доб ра, 

па куль вы ёсць і лю бі це ад но ад на го.
Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
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МА ГІЧ НАЯ ЛІЧ БА
Для Іга ра і Ка ця ры ны Ла пі ка вых 19 чэр ве ня — да та асаб лі-

вая. Сё ле та ў гэ ты дзень іх ста рэй ша му сы ну споў ні ла ся пяць, 

ся рэд ня му — тры, а ма лод шы ўпер шы ню па ба чыў бе лы свет.

(Заканчэнне на 5-й стар. «СГ».)

У АД НУ РА КУ 
ТРОЙ ЧЫ

Гіс то рыя гэ тай ста ліч най сям'і па доб ная 

на су час ную каз ку. Жы лі-бы лі муж з жон кай 

і бы ло ў іх тры сы ны — Аль герд, Ге ор гій і Яў ген... 

Ка зач насць у тым, што на ра дзі лі ся хлоп цы 

ў адзін дзень!

— На які дзі ця чы ўзрост раз лі ча на гэ та гуль ня?

— Яна для дзя цей 6-8 га доў. Ад нак бу дзе ці ка вая і больш ма-

лень кім, ка лі баць кі неш та па ка жуць, рас тлу ма чаць і па гу ля юць 

з імі ра зам. Гуль ня скла да ец ца з ка рот кіх муль ці каў і не вя лі кіх 

ін тэр ак тыў ных за дан няў.

(Заканчэнне на 4-й стар. «СГ».)

Ша нуй сваё!Ша нуй сваё!

ВЕЧ НЫЯ КАШ ТОЎ НАС ЦІ... 
У СМАРТ ФО НЕ

Вый шла пер шая ма біль ная дзі ця чая гуль ня па-бе ла рус ку
Не так даў но з'я ві ла ся пер шая бе ла рус ка моў ная гуль ня 

для тэ ле фо наў — ма біль ная Біб лія для дзя цей. Гэ та 

ад мыс ло вая пра гра ма, зроб ле ная ў фор ме па да рож жа 

з 41 ані ма ва най гіс то ры яй. Дзя ку ю чы ёй дзе ці мо гуць 

у зай маль най фор ме азна ё міц ца з даў ні мі, але важ ны мі 

для су час на га жыц ця па дзея мі, а так са ма раз га даць 

ад мыс ло выя га ла ва лом кі, ад ка заць на не ка то рыя 

ці ка выя пы тан ні. Пра тое, як уда ло ся зра біць та кую 

маш таб ную гуль ню, і пра тое, што ж яна са бой уяў ляе, 

я па гу та ры ла з кі раў ні ком пра ек та 

Мі ка ла ем МА ЛА ШЧОН КАМ.
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