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Бе ла ру сі кіБе ла ру сі кі  ��

ПА МЯ ТАЙ СВАЕ 
КА РА НІ, УНУЧ КА!

Гэ тую кар тач ку мы атры ма лі з да лё ка га Но ва сі-
бір ска. Ме на ві та там жы ве Со неч ка — дзяў чын ка 
з «ільня ны мі» ва ло сі ка мі і бла кіт ны мі воч ка мі.

«По бач з унуч кай — дзя ду ля Са ша ў світ цы, — 
пі ша ба бу ля бе ла ру сач кі Люд мі ла Шчас лі вен ка. — 
Сфа та гра фа ва ла я іх ра зам пад час свят ка ван ня 
сі бір скі мі бе ла ру са мі Ка ля д. Ка шуль ку для Со ні мы 
з Аляк санд рам Сця па на ві чам пры вез лі з Бе ла ру сі. 
Вя нок — так са ма з бе ла рус кай са лом кі. Ка жам, што 
гэ та бе ла рус кае зо ла та! Унуч ка ах вот на так адзя ва-
ец ца на свя ты, бо ўсе ў сям'і но сяць на цы я наль ныя 
кас цю мы з за да валь нен нем. Ёсць у Сі бі ры бе ла ру сы! 
Акра мя та го, Со ня ве дае, што ў Бе ла ру сі са мыя пры-
го жыя пеў ні кі (апош ні раз мы з дзе дам пры вез лі ў Но-
ва сі бірск сім вал 2017 го да, зроб ле ны на Нё ман скім 
шкло за вод зе). І гар бат ку п'ём з най леп шых ку бач каў 
(з доб руш ска га фар фо ру) у све це! Яшчэ Со ня ве дае, 
што Мінск — най цу доў ней шы го рад зям лі. Усмі ха ю-
чы ся ў аб' ек тыў, яна за мест «чызззз» заў сё ды ка жа 
«Мі і і інск». Унуч ку на зва лі Со няй у го нар бе ла рус кай 
ба бу лі са Жло бі на. Уну ка ж — Ва неч кам — у го нар 
май го та ты, бе ла рус ка га пар ты за на».

Ша ноў ныя ма мы і та ты, ба бу лі і дзя ду лі! Да сы лай це 
здым кі ва шых дзетак і ўнукаў (з не вя лі кім апо ве дам) на 
ад рас «Звяз ды». Але ад на ўмо ва — каб зір нуў шы на фо та, 
ад ра зу ж мож на бы ло зра зу мець, што гэ та «бе ла ру сік». 
Ары гі наль насць і твор чы па ды ход ві та юц ца! Ад на го з ге-
ро яў, яко га мы ўба чым на здым ках, ча кае прыз.

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ
з 3 чай ны мі лыж ка мі со лі і рас тва рыць су месь у па ло ве літ ра 
цёп лай ва ды. На нес ці рас твор на мяк кую ануч ку і па цер ці 
мес ца за брудж ван ня.

8. За са ле ны мех фут ра мож на асвя жыць з да па мо гай 
га ра ча га пша ніч на га або жыт ня га вот руб'я. Яго прос та трэ ба 
па сы паць на воп рат ку і па цер ці ру ка мі.

9. Ма ла пры кмет ныя пля мы з пу ха ві ка вы да ліць лю бы 
мый ны сро дак, на не се ны на ануч ку. Да стат ко ва прос та па-
цер ці пля му, а за тым па чыс ціць су хой ану чай.

10. Тлус тыя пля мы з пу ха ві ка лепш пры бі раць з да па-
мо гай бен зі ну. Для гэ та га трэ ба на нес ці на ануч ку бен зін, 
на ма чыць пля мы, а по тым па сы паць іх со дай або крэй дай. 
Праз па ру хві лін прос та стрэс ці па ра шок.

11. Ёсць так са ма ўні вер саль ны сро дак, які мож на ўжы-
ваць для ба раць бы з лю бы мі пля ма мі на пу ха ві ках. Гэ та 
су месь ва ды, на ша тыр на га спір ту і мый на га срод ку для по-
су ду. Трэ ба змя шаць усе кам па не нты, уз біць вад касць, каб 
утва ры ла ся пе на, на нес ці гэ тую пе ну на губ ку і на ма чыць 
ёй пля мы на воп рат цы.

12. Ад чыс ціць пу ха вік ад роз на га ро ду пля м да па мо-
жа шкло ачы шчаль нік у спрэі. Яго прос та трэ ба на нес ці на 
за бру джа нае мес ца, а по тым пры браць рэшт кі пе ны пры 
да па мо зе чыс тай су хой губ кі або ануч кі.

Аль тэр на ты ва глінт вей ну
Глінт вейн, ма быць, са мы па пу ляр ны на пой, які са гра вае. 

Каб раз на ста іць сваё са гра валь нае ме ню, яго мож на за мя-
ніць ня дрэн ны мі аль тэр на ты ва мі.

«Га ра чы яб лык»
Ка ляд ны чэш скі на пой
Спат рэ біц ца: апель сін — 1 шт., ва да — 100 мл, гваз дзі-

ка — 7 шт., ка ры ца — 1 па лач ка, пе рац дух мя ны — 7 шт., 
цу кар — 1 ч. л., сок яб лыч ны — 500 мл.

Як вы вес ці пля мы з дуб лён кі, 
фут ра і пу ха ві ка

На жаль, ні хто не за стра ха ва ны ад не пры ем ных вы-
пад ко вас цяў, якія мо гуць пры вес ці да з'яў лен ня на пры-
го жай воп рат цы плям. Але па ра ды, пры ве дзе ныя ні жэй, 
змо гуць вы ру чыць у мно гіх мо ман тах.

1. Су хі бруд з дуб лён кі не скла да на счыс ціць пры да-
па мо зе су хой шчот кі з жорст кім шча цін нем. Апра ца ва нае 
та кім чы нам мес ца вар та по тым аку рат на пра цер ці віль гот-

най шчо тач кай, змо ча най у 
мыль ным рас тво ры.

2. Ка лі на дуб лён цы з'я ві-
ла ся тлус тая пля ма, яе трэ ба 
па сы паць ман кай або крух-
ма лам. Вы ка рыс тоў ваць у 
та кіх вы пад ках соль ні ў якім 
ра зе нель га.

3. Су хія за брудж ван ні мож на вы да ліць пры да па мо зе 
звы чай най гум кі.

4. Пля му на дуб лён цы ад ма ла ка, ма ро жа на га ці яй ка 
мож на прос та пра мыць чыс тай ва дой, па куль яна не за-
сох ла.

5. За шмаль ца ва ныя кі шэ ні, каў нер або ад ва ро ты ру ка воў 
дуб лён кі доб ра ад чы шча юц ца пры да па мо зе су ме сі зуб но га 
па раш ку і на ша тыр на га спір ту. На ма чы це ў су ме сі шчо тач ку 
і па тры це праб лем ныя мес цы. За мест па раш ку мож на так-
са ма вы ка рыс тоў ваць крэй ду.

6. Ка лі на фут ры з'я ві ла ся пля ма ад са лод ка га на пою, яе 
мож на вы вес ці з да па мо гай сур вэт кі, змо ча най у мыль най 
пе не. Пас ля та кой апра цоў кі пля му вар та вы цер ці су хой ану-
чай і па ве сіць воп рат ку пад сох нуць на пле чы ках.

7. Пля мы тлу шчу з фут ра мож на вы вес ці, ка рыс та ю чы ся 
та кім рэ цэп там: чай ную лыж ку на ша тыр на га спір ту змя шаць 

Зды ма ем цэд ру з па ло вы апель сі на. 
З мя ка ці вы ціс ка ем сок. У каст ру лю 
вы лі ва ем яб лыч ны сок, ва ду, кла дзём 
ка ры цу, гваз дзі ку і пе рац. Да во дзім да 
кі пен ня.

Да да ём цэд ру і цу кар. Тры ма ем на 
сла бым аг ні ка ля 2 хві лін. Улі ва ем апель сі на вы сок і зні ма ем 
з агню. Пе ра лі ва ем на пой у тэр мас ці па кі да ем у каст ру лі, 
на крыў шы руч ні ком на 10 хві лін. Раз лі ва ем га ра чым па куб-
ках праз сіт ца і ўпры гож ва ем яб лы кам і апель сі нам.

Глег
Тра ды цый ны скан ды наў скі ка ляд ны і на огул зі мо вы на-

пой
Спат рэ біц ца: брус ніч ны або чар-

ніч ны сок — 500 мл, чыр во нае ві но 
— 750 мл, ка ры ца — 3 па лач кі, гваз-
дзі ка — 8—10 шт., кар да мон — 1 ч. 
л., ім бір і цу кар — на смак.

Па кла дзі це вост рыя пры пра вы ў 
сок і ва ры це ка ля дзе ся ці хві лін, по-
тым пра ца дзі це. Улі це ў на пой ві но і кры ху па да грэй це. Да-
дай це цу кар, раз лі це па шклян ках і да дай це ў кож ную кры ху 
ра зы нак і мін даль ных пя лёст каў.

Га ра чае пі ва
На пой, тра ды цый ны для Скан ды на віі, Пры бал ты кі і 

Поль шчы
Спат рэ біц ца: яб лык — 2—3 шт., 

цём нае пі ва — 400 мл, ім бір, мус-
кат ны арэх, цу кар — на смак.

Спя чы це яб лы кі ў ду хоў цы або 
мік ра хва лёў цы, ачыс ці це і ра за тры-
це ў пю рэ. Рас кла дзі це па шклян ках. 
На грэй це пі ва да 70—80 гра ду саў, 

да дай це вост рыя пры пра вы, цу кар і ста ран на раз мя шай це. 
На пой га то вы.

— Ці ёсць ней кія тэм пе-
ра тур ныя аб ме жа ван ні, ка-
лі ўзім ку лепш не вы хо дзіць 
гу ляць на ву лі цу з ма лень кі мі 
дзет ка мі?

— Для на шай геа гра фіч най 
зо ны ёсць рэ ка мен да цыя: «мі нус 
5 гра ду саў на кож ны ме сяц» (яна 
да ты чыц ца дзя цей ва ўзрос це 
да 6 ме ся цаў). Гэ та зна чыць, з 
дзець мі пер ша га ме ся ца жыц ця 
мож на гу ляць пры тэм пе ра ту ры 
не вы шэй за 5 гра ду саў ма ро-
зу, дру го га — 10, трэ ця га — 15. 
Без умоў на, ка лі тэм пе ра ту ра па-
вет ра ўзня ла ся да мі нус 20—25 
гра ду саў, то вар та па ду маць пра 
мэ та згод насць на огул вы хо дзіць 
на ву лі цу. Акра мя та го, трэ ба 
пра віль на апра наць дзя цей пе-
рад пра гул кай, за сце ра гаць ад-
кры тыя ўчаст кі ску ры — нос і 
шчо кі. Ёсць ад мыс ло выя крэ мы, 
якія не ўтрым лі ва юць ва ды і да-
па ма га юць па збег нуць аб ма ра-
жэн ня да лі кат най дзі ця чай ску-
ры і не да пус ціць ус клад нен няў. 
Цяпер шмат роз най пра ду ма най 
зі мо вай воп рат кі, та му не вар та
пе ра тва раць ма ло га ў кас ма на ў-
та, які з цяж кас цю мо жа па ва -
ру шыц ца.

— Як зра зу мець, на коль кі 
пра віль на вы апра ну лі дзі ця?

— Боль шасць ма туль ма ца-
юць нос ці ву шы, але гэ та ня пра-
віль на. Трэ ба да кра нуц ца паль-
ца мі да дзі ця чай шыі. Ка лі яна 
га ра чая і віль гот ная, зна чыць 
за над та цёп ла апра ну лі ся. Ад-
па вед на, ка лі шыя ха лод ная — 
трэ ба бег чы да до му і апра на ц-
ца цяп лей.

— Што ра біць, ка лі ўсё ж 
та кі атры ма лі лёг кае аб ма ра-
жэн не?

— Як пра ві ла, па чы на ец ца 
ўсё з та го, што ня ме юць паль-
цы на ру ках і на на гах, мерз нуць 

нос і шчо кі. Ка лі вы гэ та ад чу-
ва е це, то трэ ба шу каць цёп лае 
па мяш кан не: пад зем ны пе ра ход, 
кра му, цы руль ню. Зай дзі це і па-
будзь це там хоць 5 хві лін. Ка лі 
да бег лі да до му, спа чат ку трэ ба 
ада грэць ру кі цяп лом улас на га 
ды хан ня, а по тым мож на змяс-
ціць іх пад стру мень цёп лай ва-
ды. У гэ тай сі ту а цыі да пу шчаль-
на па па рыць но гі, па піць цёп лай 
гар ба ты. Да кож най сі ту а цыі трэ-
ба па ды хо дзіць ін ды ві ду аль на. 
Так, на прык лад, дзе цям з алер-
гі яй су праць па ка за ныя зёл кі. Іх 
ужы ван не ства рае да дат ко вую 
на груз ку на іму ні тэт і пра ва куе 
аб васт рэн не.

— Ці вар та рас ці раць аб-
ма ро жа ныя ўчаст кі це ла спір-
там?

— Не, бо ка лі ў вас ха лод-
ныя ру кі і вы на іх на не ся це яшчэ 
спірт, то ён пач не тут жа вы па р-
вац ца з па верх ні ску ры і за бя рэ 
апош няе цяп ло.

— Зна ё мыя ра і лі вы ка рыс-
тоў ваць спірт ці во цат для та-
го, каб збіць тэм пе ра ту ру...

— Пра во дзі лі ся да сле да-
ван ні: дзя цей пры па вы ша най 
тэм пе ра ту ры аб ці ра лі спір там і 
ва дой. Дык эфект ад ва ды (па-
ка ё вай тэм пе ра ту ры) быў та-
кі ж са мы, як і ад спір ту. Але 
пры гэ тым апі са ныя атруч ван-
ні апош нім. Спра ва ў тым, што 
ску ра ў ма лых пер ша га го да 
жыц ця тон кая. Праз яе спірт 
усмокт ваў ся і на вы ха дзе ме лі 
«п'я ных» дзя цей, якія па сту па лі 
ў ад дзя лен не рэ ані ма цыі. Ма-
лых нель га рас ці раць спір там. 
Тое ж са мае ты чыц ца і во ца ту. 
Гар чыч ні кі дзе цям да го да так-
са ма не раю ста віць, бо вель мі 
скла да на да зі ра ваць час, каб не 
атры маць апёк.

— Я вы ха валь ні ца 
дзі ця ча га сад ка. Што 
ра біць, ка лі дзе ці па-
чы на юць чы хаць? Як 
са мой не за хва рэць?

— Раю зра біць пры-
шчэп ку. Гэ та да зва ляе 
зні зіць ве ра год насць 
гры пу і ін шых рэ спі ра-
тор ных ві рус ных ін фек-
цый. Праў да, у сту дзе-
ні ўжо па зна ва та. Ка лі 
зро бі це пры шчэп ку ця пер, то 
яна мо жа на ват на шко дзіць: вы 
ры зы ку е це пад ха піць грып ці 
ін шую ін фек цыю. Тым са мым 
да дат ко ва на гру зі це ўлас ны 
іму ні тэт.

— Ці са праў ды эфек тыў ныя 
пры шчэп кі ад гры пу?

— Ка лі ча каць, што вы зра бі лі 
пры шчэп ку і бу дзе це ўвесь се зон 
зда ро вы мі (гэ та зна чыць, у вас 
не бу дзе ні каш лю, ні на смар-
ку), то гэ та за над та за вы ша нае 
ча кан не. Ме ха нізм пры шчэп кі ад 
гры пу ў тым, што яна ба ро ніць 
ме на ві та ад гэ та га за хвор ван-
ня. То-бок, што ча ла век аль-
бо не за хва рэе на грып, аль бо 

ка лі за хва рэе, то прой дзе гэ та 
ў больш лёг кай фор ме, без сур'-
ёз ных ус клад нен няў. Пры чым, 
каб быў эфект, пры шчэп ку трэ ба 
ра біць што год.

— А ці да па ма гае ак са лі на-
вая мазь?

— Ві ру саў, якія вы клі ка юць 
рэ спі ра тор ныя ві рус ныя ін фек-
цыі, ка ля 200. На не ка то рыя 
ак са лін дзей ні чае. Але на боль-
шасць — не. І ў вас ёсць ве лі-
зар ная ве ра год насць су стрэц ца 
ме на ві та з тым ві ру сам, ад яко га 
не ўра туе ак са лін.

На дзея ДРЫНД РО ЖЫК.
nadzieja@zviazda.by

�

ЗІ МО ВЫЯ ХВА РО БЫ

ЯК ЗА СЦЕ РАГ ЧЫ СЯ АД ВОСТ РЫХ 
РЭ СПІ РА ТОР НЫХ ІН ФЕК ЦЫЙ УЗІМ КУ:
� Зра біць пры шчэп ку ад гры пу.
� Па збя гаць бліз ка га кан так ту з хво рым ча ла ве кам (Анд-

рэй Ві туш ка ра іць тры маць дыс тан цыю паў та ра мет ра).
� Вы кон ваць пра ві лы эты ке ту пры чы хан ні і каш лі (за кры-

ваць рот і нос ад на ра зо вы мі па пя ро вы мі сур вэт ка мі (ка лі ня ма 
сур вэ так — ка рыс та ем ся лок цем, а не да лон ню), мыць ру кі пас ля 
чы хан ня і каш лю).
� Вы пра ца ваць звыч ку не да кра нац ца бруд ны мі ру ка мі 

да тва ру.
� Час та мыць ру кі ва дой з мы лам, а ка лі не маг чы ма — 

апра цоў ваць іх ан ты сеп ты кам.
� Ра біць віль гот ныя пры бор кі на пра цы і до ма з пра ці ран-

нем па верх няў, да якіх да кра на еш ся. 
� За ста вац ца до ма пры пер шых сімп то мах хва ро бы.
� Пра віль нае за гар тоў ван не. Гэ та не ку пан не раз на год у 

па лон цы на Ва дох ры шча, а сіс тэ ма тыч ная трэ ні роў ка ар га ніз ма 
для па вы шэн ня яго ўстой лі вас ці да ніз кіх тэм пе ра тур (сон у пра-
ха лод ным па мяш кан ні, кант рас ны душ, што дзён ны шпа цыр на 
све жым па вет ры).
� Ру халь ная ак тыў насць што дня, зда ро вае хар ча ван не, 

паў на вар тас ны сон, спа кой і кант роль над стрэ сам, па зі-
тыў ныя эмо цыі.

Па ра ды бе ла рус ка моў на га док та ра
Мно гія дзет кі ве да юць Анд рэя ВІ ТУШ КУ як «дзя дзю ў бе лым 
ха ла це», які ў пра гра ме «Даб ра ра нак» дае карысныя па ра ды 
мядз ве дзі ку То пу... Мно гія баць кі — як да свед ча на га анес тэ-
зі ё ла га-рэ ані ма то ла га, што пра цуе ў ад дзя лен ні рэ ані ма цыі 
но ва на ро джа ных у РНПЦ «Ма ці і дзі ця». Ле тась Анд рэй аба-
ра ніў ды сер та цыю на бе ла рус кай мо ве пра не да но ша ных 
дзе так. У се зон ён ах вот на вы сту пае з лек цы я мі пра зі мо выя 
хва ро бы. На ад ну з іх за ві та ла ка рэс пан дэнт «Звяз ды». І за-
на та ва ла са мыя ці ка выя пы тан ні і ад ка зы на іх.


