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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

Пач нём з та го, што ж та кое кi-

шэн ныя гро шы. Гэта не гро шы на 

пра езд, не гро шы на хар ча ван не, не 

гро шы на пад руч нi кi i да па мож нi кi, 

не гро шы на эк скур сii i не гро шы 

на да дат ко вае на ву чан не — кур сы, 

сту дыi i сек цыi. Гэ та ме на вi та тыя 

срод кi, якiя дзi ця мо жа тра цiць як 

хо ча.

Не ра на i не поз на
З яко га ўзрос ту iх па вi нен мець 

ма лень кi ча ла век? Гэ та заў сё ды 

iн ды вi ду аль на. Псi хо ла гi звы чай на 

ра яць да ваць дзi ця цi кi шэн ныя гро-

шы ўжо ў ма лод шай шко ле. Але i 

шас цi га до вы «вы пуск нiк» дзi ця ча га 

сад ка мо жа быць га то вы мець кi-

шэн ныя гро шы. У той жа час не ка то-

рыя «пер ша клаш кi» мо гуць быць да 

гэ та га яшчэ не пад рых та ва ныя.

— Кры тэ рый прос ты: дзi ця па вiн-

на ўмець са мо куп ляць у кра ме (хай 

на ват ма ма цi та та стаіць по бач з 

iм). Ка лi ма лое ўмее па ды сцi да ка-

сы з абра ным та ва рам, не за бы вае 

за браць рэш ту i мо жа яе па лi чыць, 

яму па ра мець кi шэн ныя гро шы, — 

ад зна чае псi хо лаг Ка ця ры на АЛЁ-

ХI НА. — Яшчэ лепш, ка лi яно ўжо 

на столь кi да свед ча нае, што мо жа 

даць ра зум ны ад каз на пы тан не, на 

што збi ра ец ца вы дат ка ваць вы да-

дзе ную яму су му.

Ка рэк цi ра ваць ад каз фра за мi на-

кшталт «Ой, ды не па трэб на та бе 

ўсё гэ та!» — не вар та. Гэ та гро шы 

дзi ця цi, i яно мае пра ва iмi рас па ра-

джац ца. Але ма лое па вiн на ра зу-

мець: ка лi яно па тра цiць усе гро шы, 

раз лi ча ныя на пэў ны пра ме жак ча-

су, яму прый дзец ца ча каць на ступ-

най «па луч кi» ад баць коў.

Ган на, ма ма два iх дзя цей:

— На ша сям'я — з вель мi ся рэд-

нiм да стат кам, гро шы да ста юц ца ня-

лёг ка. Аса бiс та мне скла да ней за 

ўсё бы ло пры няць тое, што вы да дзе-

ныя кi шэн ныя гро шы мой ся мi га до-

вы сын мо жа па тра цiць на ўсе гэ тыя 

«роз на ка ля ро выя соп лi», «лi пуч кi», 

жа валь ны мар ме лад у вы гля дзе чар-

вяч коў i iн шую дра бя зу. I са праў ды, 

не каль кi ра зоў та кое бы ва ла. Але я 

па ду ма ла: хай лепш ён здзейс нiць 

усе гэ тыя па мыл кi за раз, чым у да-

рос лым уз рос це, ка лi не апраў да ныя 

вы дат кi i звыч ка «жыць не па срод-

ках» пры вя дуць да сур' ёз ных жыц-
цё вых праб лем — крэ ды таў i па зык. 
Га лоў нае ў да дзе ным вы пад ку — не 
«да да ваць» ра ней за ўста ноў ле ны 
час гро шы на ўза мен па тра ча ных. 
Тут трэ ба пра явiць цвёр дасць.

Час та та i аб' ём
Як час та трэ ба вы да ваць дзi ця цi 

кi шэн ныя гро шы — яшчэ ад но важ-

нае пы тан не. Псi хо ла гi ра яць на па-

чат ко вым эта пе асва ен ня ма лым 

«фi нан са вай аду ка цыi» вы да ваць 

гро шы час та i не вя лi кi мi су ма мi. 

У ма лод шай шко ле — раз на ты-

дзень, пя цi клас нi кам — раз на два 

тыд нi. А па чы на ю чы з 12—13 га-

доў — раз у ме сяц, ад ра зу ўсю ўста-

ноў ле ную на ме сяц су му.

— Тэр мi ны i час та ту вы да чы кi-

шэн ных гро шай лепш аб мер ка ваць 

i ўста на вiць ра зам з дзi цем, — ра-

iць Ка ця ры на Алё хi на. — I по тым 

дак лад на пры трым лi вац ца гэ та га 

гра фi ка. Так дзi ця асво iць на ву ку 

пла на ван ня сва iх вы дат каў. Ка лi ж 

да да ваць гро шы ў па за ўроч ны час, 

ра зу мен не, што срод кi заў сё ды 

аб ме жа ва ныя i трэ ба тра цiць iх з 

ро зу мам, прый дзе да дзi ця цi паз-

ней — маг чы ма, толь кi ў да рос лым 

уз рос це, ка лi жыц цё выя «ўро кi» ўжо 

знач на больш сур' ёз ныя, чым у дзя-

цiн стве.

Якую су му да ваць дзi ця цi на ме-

сяц? Тут дак лад ных рэ ка мен да цый, 

на пэў на, быць не мо жа — усё за-

ле жыць ад бюд жэ ту сям'i. Гро шай 

не па вiн на быць за шмат, iнакш 

губ ля ец ца сэнс — на ву чан не дзi ця-

цi ка ры стан ню фi нан са мi. З iн ша-

га бо ку, за над та ма лень кая су ма, 

на якую не маг чы ма «на да зва ляць» 

са бе нi я кiх ра дас цяў, гэ та, вя до ма, 

так са ма не ва ры янт. Ары ен туй це-

ся на тое, якую су му вы не бу дзе це 

вель мi моц на шка да ваць, ка лi дзi ця 

прос та згу бiць ка ша лёк — а та кое 

маг чы ма, асаб лi ва ка лi гэ та ма лод-

шы школь нiк.

А вось у шмат лi кiх еў ра пей-

скiх кра i нах на гэ ты конт iс ну юць 

вы раз ныя пра вi лы. На прык лад, 

у Гер ма нii ўпраў лен не па спра вах 

не паў на лет нiх вы пус цi ла з гэ тай 

на го ды рэ ка мен да цыi. Дзе цям пяці 

га доў у гэ тых рэ ка мен да цы ях на-

ле жыць вы да ваць 50 еў ра цэн таў 

у ты дзень, пад лет кам 11 га доў — 

ужо 14 еў ра ў ме сяц, а ма ла дым 

лю дзям 16-17 га доў — 45 еў ра ў 

ме сяц. У Нi дэр лан дах так са ма iс нуе 

па доб ны да ку мент. Там пра пi са на, 

што дзi ця цi 6-8 га доў на ле жыць два 

еў ра на ты дзень, два нац ца цi га до-

вым — 20 еў ра ў ме сяц, а юна кам i 

дзяў ча там 17-18 га доў — 30 еў ра на 

30 дзён. Хоць, па вод ле апы тан няў, 

у той жа Гер ма нii на кi шэн ныя гро-

шы сва iм дзе цям баць кi звы чай на 

вы да юць знач на больш за рэ ка мен-

да ва ныя су мы.

Фi нан са вы сты мул
Да рэ чы, аб па ка ран нi гра шы ма i 

аб за ах воч ван нi iмi ж. Псi хо ла гi не 

ра яць «пла цiць» дзi ця цi за доб рыя 

ад зна кi, а так са ма за да па мо гу ў 

да маш нiх спра вах. Ма ты ва цыя да 

ву чо бы па вiн на быць iн шай. Ка лi 

ўжо вель мi хо чац ца ўзна га ро дзiць 

школь нi ка за дзя вят кi-дзя сят кi ў 

чвэр цi, мож на ку пiць яму неш та, 

пра што ён даў но ма рыў. А да па мо-

га до ма — гэ та аба вя зак кож на га з 

чле наў сям'i, i пла цiць за яе дзi ця цi 

так са ма не пе да га гiч на. Але мож на 

за пла цiць сы ну або да чцэ за ра бо ту, 

якая вы кон ва ец ца чле на мi сям'i рэд-

ка або пры ўдзе ле спе цы яль на на-

ня тых лю дзей — на прык лад, дзе цям 

мож на да ру чыць i апла цiць мыц цё 

ма шы ны. Ка раць дзi ця па збаў лен-

нем кi шэн ных гро шай за дрэн ныя 

ад зна кi або па во дзi ны, псi хо ла гi 

не ра яць, i па мян шаць уста ноў ле ную 

су му з гэ тай на го ды так са ма не вар-

та. Ад чу ван не ста бiль нас цi — ад на з 

най важ ней шых умоў фар мi ра ван ня 

ў дзi ця цi да ве ру да све ту. Не вар та 

яго раз бу раць.

Пра каш тоў насць 
скар бон кi

— А вось iмк нен не дзi ця цi збi раць 

на ней кую вя лi кую па куп ку трэ ба 

за ах воч ваць. У ЗША, на прык лад, 

ёсць та кая прак ты ка: за кож ны 

сзэка ном ле ны з кi шэн ных гро шай 

до лар, ад праў ле ны ў скар бон ку, 

баць кi дак лад ва юць ту ды ж яшчэ 

адзiн — так дзi ця ба чыць, як пра-

цу юць бан каў скiя пра цэн ты i iн вес-

ты цыi, i iмк нец ца ра зум на рас па ра-

джац ца сва i мi срод ка мi, — ад зна чае 

су раз моў нiца.

Лепш за ўсё, ка жа спе цы я лiст, 

ка лi скар бон ка бу дзе праз рыс-

тая — каб мож на бы ло ба чыць, як 

яна на паў ня ец ца. Але баць кам вель-

мi важ на, як бы фi нан са ва цяж ка нi 

бы ло, не браць з дзi ця чай скар бон кi 

гро шы на ся мей ныя вы дат кi. У край-

нiм вы пад ку да пу шчаль на па зы чаць 

гро шы ў дзi ця цi — але i гэ та не па-

жа да на.

Сяр гей, баць ка тра iх дзя цей:

— Ча сам нам з жон кай да во дзiц-

ца за ла зiць у скар бон ку ма лод ша га 

сы на — але ў гэ тым вы пад ку я вы-

даю яму «даў га вую рас пiс ку», дзе 

дак лад на пра пi са на су ма, якую мы 

ўзя лi, i тэр мiн, у якi я му шу яе ад даць. 

I свае «даў га выя аба вя за цель ствы» 

я заў сё ды вы кон ваю. Мне зда ец ца, 

гэ та пра вiль на. Та му што да гро шай, 

якiя дзi ця збi рае на сваю ма ру, трэ-

ба ста вiц ца з па ва гай.

I апош няе пы тан не — аб карт-

ках. Ужо ма лод шыя школь нi кi ў на-

шы днi мо гуць мець сваю аса бiс-

тую бан каў скую карт ку i ўме юць 

ёю ка рыс тац ца. Мно гiя баць кi iдуць 

па гэ тым шля ху, та му што так пра-

сцей кант ра ля ваць вы дат кi дзi ця цi. 

Але псi хо ла гi ўсё ж ра яць па чы наць 

на ву чан не пра вiль на ка рыс тац ца 

гра шы ма ме на вi та з фi зiч ных гро-

шай — ма не так i «па пе рак». Аб мен 

з пра даў цом элект рон ны мi iм пуль-

са мi, якiя спiс ва юц ца з карт кi, да юць 

дзi ця цi ня пра вiль ны па сыл: гро шы 

з'яў ля юц ца нi ад куль i сы хо дзяць у 

нi ку ды. А ка лi дзi ця ад дае ма не ты 

за па куп ку, то ба чыць, што гро шай 

у яго ста но вiц ца менш. Толь кi ка лi 

з'я вiц ца дак лад нае ўсве дам лен не, 

што гро шы трэ ба ша на ваць i пра-

вiль на iмi рас па ра джац ца, дзi ця змо-

жа ра зум на ка рыс тац ца срод ка мi на 

бан каў скай карт цы. I, усвя до мiў шы 

каш тоў насць гро шай, хлоп чык (або 

дзяў чын ка) бу дзе ма ты ва ва ны ў да-

лей шым iх за раб ляць — пра ца ваць 

i атрым лi ваць прэ стыж ную i за па-

тра ба ва ную аду ка цыю, якая пра ду-

гледж вае доб рую зар пла ту.

Аляк санд ра АН ЦЭ ЛЕ ВIЧ.

ГРО ШЫ Ў КI ШЭ НI Ка лi дзi ця 
пе ра сту пае мя жу

На вi на «ва ша дзi ця па ча ло крас цi» для баць коў гу чыць як 

гром ся род яс на га не ба. Рэ ак цыя i па чуц цi, якiя яна вы-

клi кае, час та так са ма не прад ка заль ныя — ад здзiў лен ня 

да абу рэн ня i со ра му, што гэ та ад бы ло ся ме на вi та з ва мi. 

Але, перш чым аб ры нуц ца на дзi ця з па про ка мi i па ка ран-

нем, да вай це па спра бу ем ра за брац ца з вы то ка мi та кой 

сi ту а цыi.

Не спя шай це ся сва рыц ца, а лепш пра ана лi зуй це сi ту а цыю, каб 

пра вiль на на яе ад рэ ага ваць. Жа дан не ўзяць чу жыя рэ чы, ней кую 

дро бязь у кра ме (не за пла цiў шы за яе), а то i гро шы з ва ша га ка-

шаль ка мо жа мець са мыя роз ныя пры чы ны: не аб ход насць звяр-

нуць на ся бе ўва гу, зай мець рэч, якая вель мi па да ба ец ца, па трэ ба 

быць «сва iм» ся род сяб роў, ад на клас нi каў i iн шыя.

— Та кое мо жа зда рыц ца ў лю бой сям'i не за леж на ад та го, усё 

ў вас доб ра цi дзi ця рас це ў не спры яль ных умо вах. Зра зу ме ла, 

ка лi мы раз гля да ем сi ту а цыю, дзе дзе цi бя руць неш та чу жое, бо 

до ма не ха пае ежы, то тут адзiн кан тэкст — ма ла за бяс пе ча най 

сям'i. А ка лi знеш не сям'я доб рая, але на са мрэч дзi ця рас це ў 

ат мас фе ры гвал ту, скан да лаў цi ўлас най не па трэб нас цi, то гэ-

та зу сiм iн шае. Але ў лю бым вы пад ку мы ма ем дрэн ны ўчы нак 

i яго на ступ ствы, — тлу ма чыць псi хо лаг Воль га ВА РАНЬ КО з 

Мiнск ага га рад ско га цэнт ра са цы яль на га аб слу гоў ван ня сям'i 

i дзя цей. — Пры чы ны ў кож на га мо гуць быць са мыя роз ныя. Ёсць 

так са ма хва ро ба (яна на зы ва ец ца клеп та ма нiя), якая вы яў ля ец ца 

ў па трэ бе ва ло даць чу жы мi рэ ча мi. Але гэ та ўжо на мя жы псi хiч-

на га рас строй ства i па тра буе да па мо гi псi ха тэ ра пеў та. У лю бым 

вы пад ку, што б нi ста ла пры чы най iн цы дэн ту, баць кам вар та 

рэ ага ваць ужо з пер ша га ра зу. Бо ляг чэй вы ра шыць праб ле му, 

ка лi вы за ўва жы лi ў дзi ця цi ад ну чу жую руч ку, а не ка лек цыю з 

са ра ка та кiх.

Пры чы най, як нi дзiў на, мо гуць стаць на ват усё да зво ле насць 

у вы ха ван нi (дзе ня ма дак лад на га ра зу мен ня «сваё» i «чу жое») 

аль бо пра тэст дзi ця цi су праць та го, што на яго не звяр та юць 

ува гi. I ка лi ад ра зу пас ля пер ша га «зва ноч ка» з дзець мi па чаць 

раз маў ляць, то пры чы на, як пра вi ла, зной дзец ца хут чэй. Пры чым 

псi ха ло гiя дзi ця чых учын каў та ко га кштал ту (тыя ж кан флiк ты ў 

пя соч нi цы) час цей за ўсё на ват не мае кры мi наль на га пад тэкс ту. 

Дзе цi прос та не ду ма юць пра тое, што ро бяць неш та дрэн нае. На-

прык лад, у нор ме са ма воль ныя па во дзi ны ў дзя цей фар мi ру юц ца 

ў 6-7 га доў, а да гэ та га ўзрос ту iм скла да на спраў ляц ца з жа дан-

нем узяць тую ж цац ку сяб ра ў сад ку цi з'ес цi цу кер ку ў гас цях, не 

спы таў шы да зво лу. I та ды баць кi вель мi злу юц ца i пе ра жы ва юць, 

што iх ма лое на ват не ўсве дам ляе, якiя на ступ ствы мо гуць мець 

та кiя ўчын кi. У да школь ным уз рос це вель мi важ на раз маў ляць з 

дзець мi, каб у iх фар мi ра ва ла ся дак лад нае ўяў лен не пра «сваё» i 

«чу жое». Бы вае, што iм пуль сiў насць та ко га кштал ту за хоў ва ец ца 

i пас ля ся мi га до ва га ўзрос ту. Та кiх дзе так на зы ва юць «эма цы я-

наль на глу хi мi», то-бок яны не ўме юць спа чу ваць iн ша му ча ла ве-

ку, та му на пер шым мес цы для iх — улас ныя па трэ бы i жа дан нi. 

Як ад зна чае псi хо лаг, тут вель мi важ на, каб бы ло ўзае ма дзе ян не 

з бо ку баць коў i на стаў нi каў, якiя да па мо гуць та кiм дзет кам за-

сво iць пра вi лы жыц ця ў ка лек ты ве. Каб дзi ця на ву чы ла ся ба чыць, 

дзе тыя ме жы, якiя не вар та пе ра сту паць, i ду маць не толь кi пра 

тое, як яму бу дзе зруч на, але i пра iн шых. Вель мi тон кi мо мант 

тут мо жа быць i та ды, ка лi баць кi за над та ўмеш ва юц ца ў жыц цё 

сва iх сы на цi дач кi. У вы нi ку ў тых ня ма ўяў лен ня на ват пра ўлас-

ныя ме жы, а што ўжо ка заць пра чу жыя...

Свой уплыў на та кiя зда рэн нi аказ вае i ўзрост. На прык лад, ка лi 

дзi ця цi ня ма i двух-трох га доў, то ма ла хто бу дзе раз ва жаць пра 

сi ту а цыю «дзi ця скра ла», бо час цей на та кiя па во дзi ны мы рэ агу-

ем больш спа кой на — «узя ло чу жое» i за вер шыц ца ўсё прос тай 

раз мо вай, што так ра бiць нель га. Ад нак, ка лi дзi ця пад рас тае, 

то та кiя сi ту а цыi аба вяз ко ва па чы на юць ус пры мац ца не га тыў на, 

на ват з ней кiм кры мi наль ным ад цен нем. Баць кi злу юц ца i сва-

рац ца, а дзi ця аль бо пла ча i хлу сiць (ад маў ля ю чы здзейс не нае), 

аль бо на ват не ад чу вае со ра му. Ка лi сын цi дач ка ад маў ля юц ца 

пры знаць улас ную вi ну, то не спя шай це ся на сва рыц ца i ка раць. 

Перш за ўсё, дай це ма ло му зра зу мець, што, у якую б сi ту а цыю 

яно нi тра пi ла, вы бу дзе це по бач, каб ра за брац ца ва ўсiм i пад-

тры маць яго. Але аба знач це аба вяз ко ва, што яго ўчы нак вы не 

ўхва ля е це! У вы ба ры па ка ран ня так са ма не вар та пе ра хо дзiць 

ме жы. Бо, ка лi дзi ця б'юць па ру ках — хай гэ та нех та мо жа лi чыць 

дзейс ным спо са бам «вы бiць» дрэн ную схiль насць, але та кое па-

ка ран не хут чэй больш на шко дзiць, чым вы ха вае. Ле пей ра зам 

аб мяр куй це сi ту а цыю i па шу кай це ра шэн не, як вы пра вiць яе: 

па пра сiць пра ба чэн ня, вяр нуць узя тую рэч аль бо ад даць ней кую 

з ца цак уза мен укра дзе най. Та кiя дзе ян нi час цей за ўсё больш 

эфек тыў ныя, чым па ка ран не фi зiч нае.

А вось у пад лет ка вым уз рос це, ка лi дзi ця аб вi на вач ва юць у кра-

дзя жы i вi на да ка за ная, сi ту а цыя мае зу сiм iн шы ха рак тар. Та му 

што, як пра вi ла, хлоп цы i дзяў ча ты мно гае спра бу юць зра бiць «на 

сла бо», каб да ка заць сваю пры на леж насць да пэў на га ко ла аль бо 

ўлас ную «кру тасць». I прад ме там кра дзя жу тут ужо мо жа быць не 

ней кая дро бязь, а знач ная су ма гро шай з баць коў скай сум кi аль бо 

ма шы на з га ра жа, на якой прос та хо чац ца па ка тац ца з сяб ра мi. 

Най боль шая бя да ў тым, што пад лет кi ўжо доб ра ра зу ме юць свае 

ўчын кi, але жа дан не «не быць бе лай ва ро най» ча сам аказ ва ец ца 

мац ней шае за ўсве дам лен не на ступ стваў улас ных учын каў.

Нi хто не га ран туе, што ва ша дзi ця не па мы лiц ца. Але толь кi ад 

ва шых з iм ад но сiн бу дзе за ле жаць тое, якiя бу дуць гэ тыя па мыл-

кi. Слу хай це сва iх дзе так i да вя рай це iм, да па ма гай це спра вiц ца 

з лю бой сi ту а цы яй у iх жыц цi. Бо iнакш яны стра цяць спа чат ку 

да вер да вас, по тым — ве ру ў са мiх ся бе, а ў вы нi ку бу дзе поз на 

шу каць вi на ва тых...

Але на ДРАП КО.

Кi шэн ныя гро шы — 
гэта не гро шы на пра езд, 
не гро шы на хар ча ван не, 
не гро шы на пад руч нi кi 
i да па мож нi кi, не гро шы 
на эк скур сii i не гро шы 
на да дат ко вае на ву чан не — 
кур сы, сту дыi i сек цыi. 
Гэ та ме на вi та тыя срод кi, 
якiя дзi ця мо жа тра цiць 
як хо ча.
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