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На ват ка лі ў сям'і не вя лі кі да ста так, 

уме ю чы абы хо дзіц ца з ігол кай, мож на 

ства рыць рэ чы, у якіх бу дзеш вы дзя-

ляц ца з на тоў пу, — упэў не на кі раў нік 

ста ліч най «Шко лы мо ды і сты лю» 

Цэнт ра тэх ніч най і мас тац кай твор-

час ці дзя цей і мо ла дзі «Зор ка» Але ся 

КО ЛАС. — Так, ста рую воп рат ку мож-

на па фар ба ваць або з да па мо гай дру ку 

на нес ці ці ка выя прын ты, ці ўпры го жыць 

вы шыў кай, аплі ка цы яй, у рэш це рэшт, 

вы ка рыс таць для ін шых вы ра баў. Зной-

дзец ца пры мя нен не ста ро му па лі то ці 

бе рэ ту, су мцы, джын са вай воп рат цы. 

Не па ля нуй це ся зра заць гу зі кі і спраж кі, 

рас пус каць ста рыя ўбо ры, што ўжо па-

цёр лі ся, і вы ка рыс тоў вай це фур ні ту ру. 

Ма тэ ры я лы для бу ду чых вы ра баў су стрэ-

не це і ў ін тэр нэ це — лю дзі мо гуць ад да ваць іх 

тан на ці на ват бяс плат на.

Але ся пра па на ва ла чы та чам «Звяз ды» 

зра біць брош ку ці за вуш ні цы. Вам спат рэ-

бяц ца: ску ра (ці яе за мя няль нік) або фетр 

(ка лі ён тон кі і мяк кі, бя ром не каль кі плас-

тоў, па між імі кла дзём кар дон ку) для асно-

вы, бі сер — каб аб шыць вы раб па кон ту ры 

ў тэх ні цы «аме ры кан скі шы вок», яго па мер 

за ле жыць ад таў шчы ні за га тоў кі. У ся рэ дзі не 

раз мя шча ем пры шыў ныя стра зы (яны мо гуць 

быць з плас ты ку або шкла) ці пры го жыя гу зі кі. 

А так са ма для на шых упры га жэн няў спат рэ-

бяцца бу сі ны і стра зы ў ца пах. Доб ра, ка лі 

вы пад бе ра це дэ та лі з гра ня мі — вы раб 

бу дзе зі ха цець. Не па ску пі це ся на бі-

сер — на прык лад, з бу сін з на пы лен нем 

фар ба зла зіць, прай грае ва ша пра ца і ў 

вы пад ку, ка лі бі сер не ад ка ліб ра ва ны. 

Лепш ска рыс тац ца лёс кай аль бо пад-

бі раць бе лыя ніт кі, ка лі вы пра цу е це з 

праз рыс тым бі се рам.

Спа чат ку зра бі це вы клад ку і вы знач-

це, яко га па ме ру бу дзе ас но ва ўпры га-

жэн ня (дыя метр вы ра бу роў ны па ме ру 

цэнт раль на га стра за і дзвюм са мым вя лі-

кім бу сі нам, што зна хо дзяц ца ва кол яго). 

Спа чат ку шаб лон на ма люй це на па пе-

ры, а пас ля пе ра ня сі це на фетр (ску ру). 

Цэнт раль ныя стра зы (яны раз мя шча юц-

ца з двух ба коў) і бу сі ны трэ ба «прай сці» 

ігол кай па два ра зы — та ды яны бу дуць 

лепш тры мац ца.

Мо жа це па-роз на му вы ка рыс тоў ваць та-

кое ўпры га жэн не. Ка лі хо ча це зра біць з яго 

пад вес ку, па ды дуць віс коз ныя, сін тэ тыч ныя 

шну ры ці лан цуж кі, а звы чай ная са шчэп ка да-

па мо жа за ма ца ваць вы раб на ёл цы.

Пад рых та ва ла Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

Вы са чы лі за пе ра да чай, дзе 

Мак сім Гал кін зна ё міў з «пуп са-

мі», якія ары ен ту юц ца ў геа гра фіі, 

аст ра но міі, ана то міі і гэ так да лей? 

Па вер це, мно гія з гэ тых дзе так 

зу сім не вун дэр кін ды — пры жа-

дан ні і вы сва іх ма лых у трох-пя-

ці га до вым уз рос це мо жа це на ву-

чыць, на прык лад, рас па зна ваць 

су зор'і, ад роз ні ваць сця гі, гер бы 

і ста лі цы кра ін, на зы ваць аў та раў 

най гра ных кла січ ных ме ло дый ці 

шэ дэў раў жы ва пі су і мно га му ін-

ша му. На ват для са мых ма лень-

кіх вы пус ка юц ца ат ла сы, кар ты, 

раз ма лёў кі, тэ ма тыч ныя паш-

тоў кі, цац кі, гуль ні і на ват цэ лыя 

кам плек ты (у якіх пра ду гле джа на 

ўсё — ад раз на стай ных ца цак да 

да па мож ні каў для баць коў, дзе да 

дро бя заў пра пі са на, як пры пад-

нес ці ін фар ма цыю ма лым, у на яў-

нас ці дзя сят кі тэ ма тыч ных гуль няў 

і на ват аў дыя- і ві дэа дыс кі). Сён-

ня вам пад ка жуць, як не маў лят 

на ву чыць за меж ным мо вам, як 

з імі пра во дзіць экс пе ры мен ты і 

рас каз ваць пра роз ныя ад крыц-

ці ў га лі не на ву кі і тэх ні кі. І гэ та 

са праў ды ці ка выя і дзейс ныя ме-

то ды кі. Вы бу дзе це здзіў ле ны, як 

хут ка і як мно га ўся го мо жа за-

сво іць ма ле ча. Ёсць і спе цы яль-

ныя эс тэ тыч ныя пра гра мы для 

не маў лят. На прык лад, з му зы кай 

дзе так па чы на юць зна ё міць на ват 

та ды, ка лі яны яшчэ зна хо дзяц ца 

ў ма мы ў жы ва це, а для не маў-

лят рас пра ца ва ны пра гра мы на-

кшталт «ка ля ро вых но так». Ужо 

ў та кім уз рос це іх ву чаць най гра-

ваць прос тыя ме ло дыі (зра зу ме-

ла, спа чат ку ма мы са мі ціс нуць 

дзі ця чы мі паль чы ка мі на кла ві шы 

сін тэ за та ра, ку ды за га дзя пры-

чэп ле ны ка ля ро выя на леп кі). А 

як толь кі не маў ля на ву чыц ца ся-

дзець — яму ўжо ра яць да ваць 

фар бы. І зноў жа пра па ну юц ца 

раз на стай ныя да па мож ні кі, гуль ні, 

на бо ры кар так, якія да па мо гуць 

па зна ё міць з ко ле ра мі і фор ма мі.

Мно га му ма лых мо гуць ву-

чыць не чу жыя цёт кі ў ней кіх ся-

мей ных цэнт рах, а са мі баць кі ў 

хат ніх умо вах. І са мае га лоў нае: 

вы не толь кі раз ві ва е це па мяць 

і ўмен не за свой ваць вя лі кую 

коль касць ін фар ма цыі, але вам 

не трэ ба ла маць га ла ву, чым за-

няць ма ло га.

Толь кі па шу кай це (у кні гар нях, 

ма га зі нах з дзі ця чы мі гуль ня мі, у 

ін тэр нэ це) — і зной дзе це шмат 

ці ка вых рэ чаў, якія скі ра ва ны на 

раз віц цё ло гі кі, ува гі, па мя ці, фан-

та зіі, хут ка сці рэ ак цыі, ужо маў чу 

пра роз ныя про пі сі, штры хоў кі і 

аз бу кі.

Не за бы ва юць баць кі і пра псі-

ха ла гіч ныя за ня ткі, пры чым гэ та 

ўжо не толь кі ра бо та з праб ле ма-

мі ма лых, а на ву чан не дзя цей, як 

рас па зна ваць эмо цыі, па во дзіць 

ся бе ў роз ных сі ту а цы ях і ўза е ма-

дзей ні чаць з ін шы мі. Па да вац ца 

та кое вы ха ван не мо жа праз каз-

кі, апа вя дан ні, спе цы я лі за ва ныя 

кніж кі, а так са ма праз но выя цац кі 

і пра гра мы, на прык лад, каз ка тэ-

ра пію, арт- ці му зыч ную тэ ра пію, 

sandplay (гуль ні з пяс ком) ці псі-

ха ла гіч ны тэ атр. У бу ду чым гэ тыя 

ве ды спат рэ бяц ца на шым дзе цям, 

ка лі да рос лы мі яны бу дуць пра ца-

ваць у ка ман дзе ці шу каць шля хі 

ўздзеян ня на клі ен таў.

ШКО ЛА ДА ШКО ЛЫ?
На жаль, сён ня для мно гіх 

баць коў ран няе раз віц цё — гэ та 

план дзе ян няў па на ву чан ні дзі-

ця ці чы тан ню і лі ку. Пры гэ тым 

не ка то рыя яшчэ і шу ка юць та кія 

цэнт ры, дзе ма лых гэ та му бу дуць 

ву чыць з трох (і на ват ра ней) га-

доў. І да рэм на! Час та ў шко лах 

ран ня га раз віц ця дзе цям да юць 

усё тое, што ма лыя пра хо дзяць у 

дзі ця чым сад ку. Не вя дзі це дзе так 

ту ды, дзе ці не з пя лю шак пры му-

ша юць вы во дзіць па лач кі, круч кі 

ці лі тар кі. Ма ля ван не, леп ка, ма-

за і ка не горш раз ві ва юць (ці, ка лі 

вам больш па да ба ец ца, рых ту юць 

ру ку да пісь ма). Лі та ры дзі ця мо жа 

лёг ка за пом ніць, ка лі вы зной дзе-

це ад па вед ныя на столь ныя гуль-

ні, ліч бы за сво іць у ма ля ван ні ці 

аплі ка цы ях па ну ма рах. На ват за-

дач кі мож на ра шаць, ка лі ра зам 

гу ля е це ў спар тыў ныя гуль ні. Ня-

хай дзі ця лі чыць, коль касць га лоў 

(а коль кі трэ ба яшчэ за біць, каб 

бы ло дзе сяць?) ці збі тыя кег лі (а 

коль кі бы ло ці за ста ло ся ста яць?), 

скач коў (коль кі іх трэ ба, каб да-

ска каць да лаў кі?).

У сва ім за хап лен ні ідэ яй ран-

ня га раз віц ця важ на, каб мы не 

па зба ві лі сы ноў і да чок звы чай ных 

дзі ця чых за баў, ім па трэб ны час 

на гуль ні з раз на стай ны мі цац ка-

мі, на су стрэ чы з сяб ра мі.

Мы час та ад да ём ма лых на за-

ня ткі па пад рых тоў цы да шко лы, 

а ча су, на прык лад, на мас тац кія 

ці спар тыў ныя гурт кі (а сён ня іх 

так са ма вя лі кі вы бар) не ха пае. 

За ві тай це ў фіз куль тур на-спар-

тыў ныя цэнт ры, ЖЭ Сы ці цэнт ры 

да дат ко вай аду ка цыі. Для да-

школь ні каў тут шмат ці ка вых за-

ня ткаў, а ка рыс ці ад іх не менш. 

Яны так са ма раз ві ва юць умен не 

слу хаць, раз ва жаць, за па мі наць, 

кан цэнт ра вац ца, дзей ні чаць па 

ўзо ры — усе тыя на вы кі, якія так 

спат рэ бяц ца бу ду ча му школь ні ку. 

Ды і на ба зе школ час та пра цу юць 

тан ца валь ныя, спар тыў ныя і ін шыя 

гурт кі для хлоп чы каў і дзяў чы нак 

3—5-га до ва га ўзрос ту.

Не трэ ба за бы вац ца, што дзі ця 

раз ві ва ец ца і ў вы ні ку ўза е ма дзе-

ян ня з баць ка мі. Су мес ныя гуль-

ні, па хо ды ў му зеі, тэ ат ры, па да-

рож жы і на ват пра гул кі па пар ку 

мо гуць шмат даць. Ка лі ўсе вы-

хад ныя дзі ця на вед вае ней кія за-

ня ткі, ці за ста ец ца ў вас з ім час 

на неш та агуль нае? Ці не страч ва-

ец ца аў та ры тэт баць коў? Ці змо-

жа ма лое ў ад каз на па хва лу з 

го на рам ад ка заць: «Гэ та мя не ма-

ма на ву чы ла!». Што, па ста ле ўшы, 

рас ка жа пра сваё ма лен ства? Ці 

ўспом ніць, на прык лад, як з та там 

гу ля лі ў фут бол, а з ма май ства-

ра лі свя точ ныя ўпры га жэн ні? Па-

ду май це пра гэ та, перш чым на-

гру жаць дзі ця шмат лі кі мі гур тка мі 

і сек цы я мі...

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Вы за ўва жы лі, як змя ні лі ся 
дзі ця чыя пе ра да чы? На ват 
муль ці кі не на вяз лі ва 
зна ё мяць дзя цей з геа гра фі яй, 
гіс то ры яй, бія ло гі яй, 
ма тэ ма ты кай, тэх ні кай 
і гэ так да лей.

У сва ім за хап лен ні ідэ яй 
ран ня га раз віц ця важ на, каб 
мы не па зба ві лі сы ноў і да чок 
звы чай ных дзі ця чых за баў, 
ім па трэб ны час на гуль ні 
з раз на стай ны мі цац ка мі, 
на су стрэ чы з сяб ра мі.

ТРАНС ФАР МА ЦЫЯ ТРАНС ФАР МА ЦЫЯ 
НА ВУ ЧАН НЯ...НА ВУ ЧАН НЯ...

СТВА РА ЕМ РА ЗАМ З «ЗОР КАЙ»

Ма мін дзён нікМа мін дзён нік  

Шчас це 
з эфек там 
стом ле нас ці

Пер шы ме сяц быў са мы скла-

да ны. Сы нок увесь час кры чаў. 

Сне даць, а так са ма ажыц цяў ляць 

усе ра ніш нія ры ту а лы да во дзі ла-

ся з пе ра пын ка мі. Ка шу пры га-

тую — ем ужо ха лод ную: муж з 

ма лым ужо не спраў ляў ся.

Пер шыя тыд ні жыц ця ма ло му 

бы ла па трэб на толь кі ма ма. Пры-

звы ча іў шы ся за дзе вяць ме ся цаў 

да май го сэр ца біц ця, сы нок меў 

што хві лін ную па трэ бу ў зна ё мым 

яму гу ку. Ас тат няе — браз гот кі, 

та та ва «агу кан не» і дзі ця чыя пе-

сень кі, уклю ча ныя на смарт фо-

не, — на яго доў га не дзей ні ча ла. 

Да біц ца шты лю ўда ва ла ся, ства-

рыў шы ма ло му ўмо вы па пра ві ле 

трох «ц»: ці ха, цёп ла і цём на. Не 

без вы клю чэн няў — па трэб ны бы-

лі яшчэ і ма мі ны гру дзі.

Пры браць у ква тэ ры аль бо 

неш та пры га та ваць я маг ла та ды, 

ка лі Ар це мій з баць кам ці з ба бу-

ля мі, што пры еха лі на да па мо гу, 

гу ляў на ву лі цы, — зда ец ца, толь-

кі там ён і спаў. Зай мац ца ін шым 

хат нім кло па там да во дзі ла ся 

поз на ве ча рам, ка лі, ста міў шы ся 

ад сва ёй жа ак тыў нас ці і рас сла-

біў шы ся ў ва дзе з ра мон кам ці 

ча ра дой, ён, на рэш це, за сы наў 

без ужо ўве дзе на га ў ка нон ка-

лы хан ня. Хоць дзве га дзі ны, але 

яны ў мя не бы лі.

Што та кое нар маль ны сон, я 

не ве даю да гэ туль. Быц цам прай-

шоў шы шко лу ма ла до га бай ца, я 

на ву чы ла ся пра глыт ваць цэ лую 

та лер ку ежы за не каль кі хві лін, 

адзя вац ца, як той сал дат пас ля 

ка ман ды «пад' ём», ра біць ма ні-

кюр і за маў ляць та ло ны да дзі-

ця чых ура чоў пад час пра гул кі на 

ву лі цы, на во дзіць па ра дак до ма, 

ка лі лі ча ныя хві лі ны ма лое зна хо-

дзіц ца ў ка гось ці на ру ках.

Па ра дак, ка неш не, гуч на ска-

за на. Спа чат ку гэт кі вэр хал мя не, 

чыс цю лю са ста жам, моц на раз-

драж няў. Толь кі, як ака за ла ся, з 

дзець мі інакш не бы вае. Спя ша-

ю чы ся і рас кі да ю чы ўсё на сва ім 

шля ху, збі ра еш ся з ма лым на пра-

гул ку, уве ча ры пад крык рых ту еш 

яму ван ну, но ся чы з кух ні га ра чую 

ва ду і раз баў ля ю чы яе ха лод най, 

нер во ва шу ка еш на тэр мо мет ры 

па трэб ную тэм пе ра ту ру. Ма лое 

тым ча сам над ры ва ец ца — і тут 

го лад не цёт ка.

Ка лі з хра ніч ным не да сы пам 

я амаль змі ры ла ся, то да спе цы-

яль най ды е ты, вя до ма, га то ва не 

бы ла. Мер ка ва ла, што пас ля на-

ра джэн ня дзі ця ці прый дзец ца ад-

мо віц ца ад са лод ка га і шмат лі кай 

коль кас ці лю бі мых мною страў, 

але та го, што бу ду ха дзіць паў га-

лод ная (ес ці што дзень яла ві чы ну 

з грэц кай ка шай, як рэ ка мен да-

ваў урач, я прос та не маг ла), на-

ват не ўяў ля ла. Ужо ў ра дзіль ні 

пас ля вы пі тай шклян кі яб лыч на га 

со ку, які раз лі ва ла ў па ла це жан-

чы на ў бе лым ха ла це, на шча цэ 

май го сы ноч ка з'я ві ла ся чыр во-

ная пля ма. Трэ ба бы ло вы бі раць: 

аль бо я атрым лі ваю аса ло ду ад 

ежы, аль бо маё дзі ця не па ку туе 

ад алер гіі.

Ця пер я ем прак тыч на ўсё. Каб 

хоць кры ху вы спац ца, ста ра юся 

клас ці ся ра зам з ма лым. На рас кі-

да ныя па па коі цац кі і ін шыя дзі ця-

чыя дэ вай сы гля джу з усмеш кай. 

Ві даць, так і вы гля дае шчас це.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА




