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БУЛЬ БЯ НОЕ ПЮ РЭ З «САК РЭ ЦІ КА МІ»
Каб пю рэ атры ма ла ся смач нае, трэ ба па мя таць 

не каль кі пра ві лаў. Буль бач ка па він на быць з тых 

сар тоў, якія пры вар цы рас сы па юц ца, — «крух маль-

ных». Ка лі клу бень за ста ец ца знеш не без змен, хоць 

і зва рыў ся, то та кая буль ба па ды хо дзіць для сма-

жан ня, але да лі кат на га пю рэ з яе не атры ма ец ца.

Ма ла ко па він на кі пець. Ад ха лод на га ма ла ка пю рэ ро біц-
ца шэ рае. Яно лю біць, каб яго доў га ўзбі ва лі да ад на род най 
крэ ма па доб най кан сіс тэн цыі. Па да вай це пю рэ вы ключ на 
га ра чым. Ра за грэ тае, яно тра ціць свой вы дат ны смак.

Іс нуе шмат ва ры ян таў пры га та ван ня пю рэ.
 Ва рыць буль бу ў ва дзе амаль да га тоў нас ці, пас ля 

ча го ва ду зліць, за ліць кі пя чым ма ла ком і да вес ці да га-
тоў нас ці. Раз мяць у пю рэ.
 Га то вую буль бу раз мяць у пю рэ. У смя та ну да даць 

на дзёр ты сыр і дроб на на рэ за ны час нок, за пра віць гэ тай 
су мес сю буль бу. Па ста віць пю рэ ў ду хоў ку, каб смя та на 
пра грэ ла ся.
 Га то вую буль бу рас таў чы ў пю рэ і за ліць кі пя чым 

ку ры ным бу лё нам, доб ра ўзбіць.
 1-2 яеч ныя жаў ткі змя шаць з не каль кі мі лыж ка мі смя та ны, 

за пра віць гэ тай су мес сю пю рэ.
 Час нок па таў чы з зя ле ні-

вам, зяр ня та мі кро пу і рас топ ле-
ным мас лам, да даць у пю рэ.
 Сыр цвёр дых га тун каў на-

дзер ці на дроб ную тар ку. Пю рэ 

кры ху раз ба віць кі пя чым ма ла ком, да даць сыр і ста ран на 
пе ра мя шаць. Аб' ём сы ру па ві нен скла-
даць ка ля чвэр ці ад аб' ёму пю рэ.
 Сквар кі і не вя лі кую коль касць вы-

тап ле на га тлу шчу да даць у рас тоў ча ную 
буль бу і ўзбіць.
 У буль бя ное пю рэ, раз ве дзе нае 

ма ла ком, усы паць жмень ку тоў ча ных арэ хаў.

ЛІ МОН НЫЯ КВАД РА ЦІ КІ?
Спат рэ біц ца: ха лод нае мас ла 

100 г, му ка 250 г, цу кар 3 г, 5 яек, 

3 ся рэд нія лі мо ны, фор ма для вы-

пя кан ня 25 х 30 сантыметраў.

Па кінь це 2,5 ста ло вай лыж-
кі му кі для на чын кі. На дзя ры це 
цэд ру лі мо наў. Раз рэ жце лі мо ны на па ло ву і вы ціс ні це сок. 
Скла дзі це ха лод ныя ку бі кі мас ла і ас тат нюю му ку ў блэн-
дар і здраб ні це на дроб кі (або па ся чы це мас ла з му кой 
на жом на дош цы). Да дай це 2,5 ста ло вай лыж кі цук ру і ад-
но яй ка. За мя шай це цес та ру ка мі, да да ючы 1-2 ста ло выя 
лыж кі лі мон на га со ку. Цес та не па він на быць ліп кае.

Рас ка тай це цес та да па ме раў фор мы. Ідэа льная таў-
шчы ня цес та — да 1 см. Пе ра кла дзі це ў фор му. Зра бі це 
не вы со кія бор ці кі — да 3 см. Пра ка лі це цес та ві дэль цам у 
роз ных мес цах. Вы пя кай це 10—15 хві лін пры 180 гра ду сах 
да за ла ціс та га ко ле ру.

Для на чын кі мік се рам уз бі це 4 яй кі і цу кар, які за стаў ся. 
Ма са па він на па вя лі чыц ца ў тры ра зы. Да дай це 2,5 ста ло-

вай лыж кі му кі, 2 ста ло выя лыж кі цэд ры. Уз бі це яшчэ раз. 
Улі це 80 мл лі мон на га со ку і зноў уз бі це.

Вы лі це лі мон ную ма су на цес та, вы пя кай це яшчэ 
20—25 хві лін. Га то вы лі мон ны пласт па ві нен быць мяк кі 
і ця гу чы, але не дрог кі. Ка лі ён не га то вы, за пя кай це яшчэ 
5—7 хві лін. Пі рог асту дзі це і па тры май це ў ха ла дзіль ні ку 
1-2 га дзі ны. Раз рэ жце на квад ра ці кі, пры сып це цук ро вай 
пуд рай.

ХУТ КА АЧЫС ЦІЦЬ ВЫ ЦЯЖ КУ
Ка лі вы з'яў ля е це ся пра ціў ні кам агрэ сіў ных хі мі ка-

таў на кух ні, па спра буй це гэ ты дзейс ны спо саб.

Спат рэ біц ца: хар чо вая со да; сро дак для мыц ця по су ду; 

шчот ка; га ра чая ва да; ёміс тасць для ад моч ван ня.

Уся пра цэ ду ра зой ме не больш за га дзі ну. Зды мі це з 
вы цяж кі ра шот ку — ме на ві та гэ ту част ку, якую не атрым лі-
ва ец ца прос та пра цер ці з мыль ным рас тво рам. Вы бе ры це 
ёміс тасць, у якой трэ ба бу дзе па кі нуць ра шот ку ад ма каць. 
На поў ні це вы бра ную ёміс тасць га ра чай ва дой, да дай це ту-
ды не каль кі каў пач коў срод ку для мыц ця по су ду і столь кі ж 
ста ло вых лы жак со ды. Коль касць ва ды і срод ку за ле жыць 
ад аб' ёму рэ зер ву а ра: важ на, каб ва да цал кам па кры ва ла 
ра шот ку і не асты ва ла за над та хут ка. Па кінь це ра шот ку 
мок нуць на 10—15 хві лін — гэ та га хо піць, каб тлушч рас-
тва рыў ся. Да лей мож на пры сту паць да чыст кі з да па мо-
гай шчот кі. Ка лі за бру джан не моц нае, мож на паў та рыць 
пра цэ ду ру яшчэ раз. Пас ля гэ та га за ста ло ся пра мыць 
ра шот ку цёп лай ва дой і па су шыць усё руч ні ком.

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

П А  Р А  Д А К  У  Д О  М ЕП А  К А Ш  Т У Й  Ц Е !

За час са ма іза ля цыі мно гім 

баць кам да вя ло ся па спра-

ба ваць ся бе ў ро лі на стаў ні-

каў, а маг чы ма, і зра зу мець, 

як да ец ца ву чо ба іх сы нам і 

доч кам. Толь кі не трэ ба на-

ра каць, што дзі ця не лю біць, 

не хо ча, не ўмее ву чыц ца, — 

са мы час ра за брац ца, што не 

так з на шы мі дзет ка мі, а мо-

жа, з на мі са мі мі.

Ня праў да, што дзе ці не лю бяць 
ву чыц ца. Хто з ну ля, ад на ра джэн-
ня, за свой вае мо ву? Хто за сы пае 
нас бяс кон цы мі «ча му?», «што?» 
ды «як?». Хто на зі рае, ка пі руе, 
экс пе ры мен туе? Да 10—12 га доў 
у дзя цей ідзе фар мі ра ван не ле ва-
га паў шар'я моз га, якое ад каз вае 
за па зна валь ныя здоль нас ці. І мы, 
да рос лыя, па він ны ве даць, як за-
да во ліць па трэ бы ма ло га ў па знан ні 
све ту.

Ра дасць ад крыц цяў
Па спя хо васць на шых сы ноў і 

до чак мо жа са праў ды за ле жаць 
ад та го, што мы са мі ў іх укла лі, 
пры чым на ват у вель мі да лі кат-
ным уз рос це. Пры пад рых тоў цы 
да шко лы сён ня мно гія баць кі ста-
ра юц ца на ву чыць дзя цей чы таць 
і лі чыць, але за бы ва юц ца пра са-
мае га лоў нае: па ка заць дзі ця ці, 
што ву чыц ца — гэ та ЦІ КА ВА!

Пад ка жы це ма лень ка му ча-
ла веч ку, як зда бы ваць ве ды. Не 
па кі дай це без ува гі ні вод на га яго 
«ча му?». Па ка жы це, што на мно-
гія пы тан ні мож на знай сці ад ка зы ў 
кніж ках ці ін тэр нэ це. На зі рай це за 
рас лі на мі і жы вё ла мі. Са мі за сы пай-
це дзі ця пы тан ня мі. На вош та дзьму-
хаў цу па ра шу ці кі? Ча му му ха па ці-
рае лап кі? Ці лю бяць пру са кі агур кі? 
Ча му ў па ву ка во сем ног, а ў жу ка 
шэсць? Ня хай ма лы вы дае роз ныя 
вер сіі. Не аба вяз ко ва яны бу дуць 
пра віль ныя. Га лоў нае — ён ву чыц ца 
шу каць ад ка зы, раз ва жаць.

Не за бы вай це па да гра ваць 
гэ ты ін та рэс да ве даў і на да лей. 
Ці каў це ся, пра што но вае сён ня 
дзі ця да ве да ла ся ў шко ле. Пры-
знай це ся, што вы, на прык лад, не 
ве да лі, якая птуш ка пер шая вяр-
та ец ца з вы раю. Здзіў ляй це ся ад-
крыц цям. Вось вы ў свае 30—40 
га доў пер шы раз чу е це, што не-
ка то рыя ма тыль кі ні чо га не ядуць, 
бо ў іх ня ма ро та і ім ха пае та го, 
што яны на елі, па куль бы лі ву се-
ня мі. Та кі ма лень кі ву чань, а ўжо 
столь кі ве дае!

Ву чым ву чыц ца
Дзі ця не мо жа за пом ніць ней кі 

вер шык, за меж ныя сло вы, пра ві-
лы? Пры чын та му мно га. На прык-
лад, вуч ню пэў ная ін фар ма цыя 
не ці ка вая. Трэ ба па шу каць но выя 
па ды хо ды, як яе па даць. Зга дай це, 
як вы за пом ні лі ко ле ры со неч на га 
спект ра (ма ла хто не ве дае пры-
ём з па ляў ні чым і фа за нам) аль бо 
пра ві ла пра бі сект ры су (ну, там, 
дзе па цук бе гае па вуг лах і дзе-
ліць іх на па ло ву). Не ка лі на стаў ні-
ца анг лій скай мо вы на ву чы ла мя не 
ад роз ні ваць анг лій скія зай мен ні кі: 
she (яна — ШЫш ка) і he (ён — Хі-
по вы хло пец). Ця пер з ма лым ву-
чым анг лій скі ал фа віт — да мо ві-

лі ся, як не блы таць b і d: пер шая 
лі тар ка — «пу за тая».

Наш мозг пра цуе так, што ін-
фар ма цыя, якая яму не зра зу ме-
лая, не за ма цоў ва ец ца. Раз бя ры-
це ў вер шы ку не вя до мыя сло вы. 
Па спра буй це ўя віць ма лю нак, па хі, 
эмо цыі, якія вы клі кае тэкст, — і 
ву чыць вер шык ці пі саць пе ра каз 
ста не ку ды пра сцей. І не за бы вай-
це ся на прос тае пра ві ла «паў та-
рэн не — ма ці ву чэн ня»: без гэ та-
га ўжо ў пер шы дзень мож на за-
быць 50—70 пра цэн таў та го, што 
вы ву ча лі. Не здар ма пры ду ма ны 
хат нія за дан ні — іх лёг ка ра біць, 
па куль па мя та еш све жань кія пра-
ві лы. Псі хо ла гі рэ ка мен ду юць пры-
трым лі вац ца та кой схе мы для паў-
 та рэн ня: праз 20 хві лін — праз 
2 га дзі ны — праз дзень — праз 
тры дні — праз ты дзень. Та ды ін-
фар ма цыя за ха ва ец ца на доў га.

Важ на не пе ра браць з ча сам 
за ня ткаў. Ка лі ча ла век ста міў ся, 
ін фар ма цыя не бу дзе ўспры мац ца. 
Мак сі маль ны час, які дзі ця мо жа 
эфек тыў на зай мац ца пэў ным ві-
дам дзей нас ці, — 15—20 хві лін (а 
ма лыя і та го менш — ка ля пя ці): 
да лей трэ ба пе ра клю чыц ца на ін-
шы за ня так. Ад цэ лай га дзі ны чы-
тан ня бу дзе менш ка рыс ці, чым 

ка лі ма лы па чы тае вам 2-3 ра зы
на дзень па пяць хві лін. Лепш зай-
мац ца менш, але час цей.

Як па лю біць чы тан не?
Ня праў да, што ра ней дзе ці 

больш чы та лі. У лю быя ча сы бы лі 
вуч ні, якія аба жа юць чыт во, і дзе ці, 
якіх за кні гу не за гнаць. Па лю біць 
ма лы чы тан не або не, так са ма за-
ле жыць ад баць коў. Для боль шас-
ці тых, хто толь кі ву чыц ца злу чаць 
скла ды, раз бі раць сло вы, гэ ты 
пра цэс мо жа здац ца скла да най 
пра цай. Але ёсць пэў ныя пры ём-
чы кі, як яго зра біць больш лёг кім і 
пры ем ным. Зай май це ся ра зам: ма-
ма чы тае, а ма лы со чыць — вя дзе
па тэкс це паль чы кам. Час ад ча су 
ра бі це паў зы і пра па нуй це яму асі-
ліць асоб ныя сло вы. Дай це дзі ця ці 
пра чы таць пер шае сло ва ў ска зе, 
пас ля ра зам пра чы тай це пер шае і 
дру гое, да лей ужо тры сло вы... і так 
па куль не аду жае ўвесь сказ.

На ву чан не здас ца ляг чэй шым, 
ка лі пра ца ваць з вя до мы мі дзі ця ці 
каз ка мі (ці тэкс там, які на пя рэ дад-
ні пра чы та лі яму баць кі). Мо жа це 
па пра сіць ма ло га, каб пад лі чыў 
усе прад ме ты ці пер са на жаў, па-
куль вы чы та е це гіс то рыю.

Доб ра трэ ні ра вац ца на вер-
шах — юны чы тач змо жа ад гад ваць 
рыф ма ва ныя рад кі. І не за бы вай-
це ся пра каз ку на ноч. Яе, да рэ-
чы, важ на яшчэ ўмець пра чы таць. 
Я, на прык лад, мя няю го лас на рэп-
лі цы кож на га пер са на жа — рум заю 
ра зам з па крыў джа ным зай кам, 
пад лашч ва ю ся з лі сі цай-хіт ры цай, 
мур ко чу з кат ком — за ла тым лаб-
ком, ча сам ка мен тую па во дзі ны ге-
ро яў, ма гу па кпіць з іх. Аль бо мы 
ра зам з ма ім ма лень кім слу ха чом 
ра го чам са звя роў, якіх на па ло хаў 
кот. І ўсё гэ та для та го, каб дзі ця не 
лі чы ла, што кніж кі — сум на і нуд-
на. А мож на ж яшчэ спы няц ца на 
са мым ці ка вым мес цы, каб ма лы 
з не цяр пен нем ча каў пра ця гу! І не 

за будзь це ся за пі саць дзі ця ў біб-
лі я тэ ку — ня хай яно са мо вы бі рае 
кніж кі, якія яго ці ка вяць. Два іх ма іх 
ста рэй шых дзя цей «пад са дзі лі» на 
чы тан не ме на ві та біб лі я тэ ка ры — 
усё ж уме юць яны пад су нуць кож-
на му ма лень ка му на вед валь ні ку 
ме на ві та та кую кніж ку, ад якой 
ма ло га пас ля не ада рваць.

Мож на так са ма аб мер ка ваць 
каз ку, па спра ба ваць апі саць ге ро-
яў, пры ду маць пра цяг ці но вых пер-
са на жаў. Умен не ўяў ляць сю жэт і 
ге ро яў спат рэ біц ца ў да лей шым 
не толь кі на ўро ках чы тан ня, але і 
на за ня тках па пісь ме і ма тэ ма ты-
цы. Дзі ця па він на на ву чыц ца пра-
ца ваць з ін фар ма цы яй, ра зу мець 
тэкст, які чы тае, уяў ляць коль касць 
прад ме таў ці ўмо ву за да чы.

І не каз ка мі адзі ны мі мож на 
зай маць дзя цей. Сён ня столь кі 
шы коў най дзі ця чай лі та ра ту ры! 
Ёсць эн цык ла пе дыі, адап та ва ныя 
на ват пад са мых ма лень кіх хлоп-
чы каў і дзяў чы нак. Па ка жы це ім, 
што чы тан не — гэ та клю чык у вя-
лі кі за хап ляль ны свет.

І будзь це га то выя да сюр пры-
заў. Вам толь кі зда ец ца, што за ня-
ткі не да юць ні я кіх вы ні каў, — дзі ця 
аба вяз ко ва возь ме на ступ ную вы-
шы ню. Прос та ў пры ро дзе раз віц-
цё мо жа ад бы вац ца скач ка мі.

Адзі нае — каб вы са мі не пе ра-
шка джа лі. Страх (на прык лад, што 
баць кі бу дуць зла вац ца ці што на 
на ступ ны дзень на стаў нік мо жа 
вы клі каць да дош кі) так са ма мо жа 
бла кі ра ваць па мяць. Не ра бі це ак-
цэн ты на тым, што ў дзі ця ці неш та 
не атрым лі ва ец ца. На ад ва рот — 
вя дзі це дзён нік пос пе ху. Мо жа, яно 
сён ня на пі са ла лі тар кі, раў ней шыя, 
чым учо ра, змаг ло ра шыць больш 
за да чак, раз га да ла скла да ны рэ-
бус, яго па хва ліў на стаў нік? Дзя-
лі це ся гэ ты мі пос пе ха мі з усі мі 
бліз кі мі. У дзі ця ці, якое па ве рыць 
у свае маг чы мас ці, бу дзе мя няц ца 
стаў лен не да ву чо бы.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Кем лі вым дзет камКем лі вым дзет кам

Сак рэ ты па спя хо вых вуч няў


