
17 кастрычніка 2013 г.СКАРБОНКА ІДЭЙ4

У на ро дзе ка жуць: «ЯК БА БА ДА ДЗЕ ДА — ТАК I ДЗЕД ДА БА БЫ».

Наш рэйтынгНаш рэйтынг  ��

Адказная за выпуск 
Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

Пы тан не псi хо ла гуПы тан не псi хо ла гу  ��

На пы тан нi чы та чоў 
ад каз вае кi раў нiк ад-
дзе ла пры клад ной 
пе да га гiч най псi ха ло гii 
Ака дэ мii пас ля дып лом-
най аду ка цыi, псi хо лаг 
з 16-га до вым до све дам 
кан суль та ван ня Але на 
ОСI ПА ВА.

З НАЙ ЛЕП ШЫХ 
ПА МКНЕН НЯЎ

«Сын з ня вест кай i ўнуч кай жы вуць з на мi. 
Вя дзём агуль ную гас па дар ку, ква тэ ру аплач-
ва ем усе ра зам; але ма ла дых ста ра ем ся фi-
нан са ва не на гру жаць: ра зу ме ем, што на сваю 
ква тэ ру збi ра юць. Я хоць i пен сi я нер ка, але пад-
пра цоў ваю, так што ма гу i дзе цям у скар бон ку 
тое-сёе пад кi нуць, i ўнуч ку ча сам па ра да ваць 
гас цiн ца мi. Але апош нiм ча сам ста ла за ўва-
жаць, што да ма iх па да рун каў усе пры звы ча i лi-
ся, а бы вае, i ўнуч ка не за да во ле на спы та ец ца: 
«Ба бу ля, а ча му ты мне цу ке рак не ку пi ла — ты 
што, мя не больш не лю бiш?». Ду маю, на ўрад цi 
дзi ця са мо та кое вы ду мае. Але на ўсе мае спро-
бы да ве дац ца, ад куль ве цер дзьме, ня вест ка 
толь кi ро бiць вя лi кiя во чы: «Ма рыя Ан то наў-
на, мы вам так удзяч ныя за да па мо гу, вы нас 
вель мi вы ру ча е це, бо ў нас з Лё шам зар пла ты 
не вя лi кiя». I ця пер я ў раз губ ле нас цi: цi то са ма 
са бе на пры дум ля ла, што ба бу лiн кло пат ус пры-
ма юць як аба вя зак, быц цам так i па вiн на быць, 
цi то са праў ды ма ла дых раз бэс цi ла?

Ма рыя КУЗЬ МIЧ, г. Вi цебск.
Ма рыя, вы, на пэў на, вель мi хо ча це, каб ваш 

сын быў шчас лi вы ў сва ёй ма ла дой сям'i. А каб 
гэ та ад бы ло ся, яны му сяць на ву чыц ца жыць, як 
жы вуць сем'i, у тым лi ку вес цi ўлас ную гас па дар-
ку, за раб ляць са мiм на жыц цё, раз мяр коў ваць 
бюд жэт i ве даць ца ну за роб ле ным гра шам.

Чым сён няш няе жыц цё чле наў сям'i ва ша га 
сы на ад роз нi ва ец ца ад жыц ця дзя цей у сям'i? 
Мяр ку ю чы па ва шым лiс це, склад ва ец ца ўра-
жан не, што ў вас з пры хо дам у дом ня вест кi 
i з'яў лен нем унуч кi прос та па вя лi чы ла ся коль-
касць дзя цей. I яны ў да чы нен нi да вас па вод зяць 
ся бе як дзе цi, ус пры ма ю чы як на леж нае ўсё, што 
вы для iх ро бi це, i на ват па-дзi ця чы спа бор нi ча-
юць адзiн з ад ным за ва шу лю боў.

Ма ла дая сям'я па вiн на мець мак сi маль ную 
аў та ном насць, якая толь кi маг чы ма на ва шай 
тэ ры то рыi, i гэ та бу дзе спры яць iх ста наў лен ню 
як сям'i. За над та вя лi кая коль касць баць коў скай 
да па мо гi ў лю бой яе фор ме хут чэй на шко дзiць 
ма ла дым, на ват ка лi яны ў гэ тай да па мо зе ма-
юць па трэ бу. Сын i ня вест ка му сяць на ву чыц-
ца са ма стой на спраў ляц ца з цяж кас ця мi, нес цi 
асноў ную ад каз насць за вы ха ван не i до гляд 
дзi ця цi. I та ды ўнуч ка бу дзе ра зу мець, што вы 
— яе ба бу ля i не аба вя за ны яе за бяс печ ваць 
цу кер ка мi, а пес цi це толь кi та ды, ка лi ў вас ёсць 
та кая маг чы масць.

Мне зда ец ца, вам ця пер трэ ба вы зна чыц ца, 
у якiм вы гля дзе цi аб' ёме ва ша да па мо га ма ла-
дой сям'i не бу дзе пе ра шка джаць раз вiц цю iх 
са ма стой нас цi, фар мi ра ван ню ро ляў му жа, жон кi, 
баць кi i ма цi.
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Па ва жа ныя чы та чы, ка лi ў ва шай сям'i 

ўзнiк ла скла да ная сi ту а цыя, кан флiкт, у якiм 
не ўда ец ца ра за брац ца са ма стой на — ка лi лас-
ка, спы тай це па ра ды ў спе цы я лiс та. Ча ка ем 
ва шых лiс тоў на паш то вы ад рас рэ дак цыi аль-
бо элект рон ную скрын ку info@zvyazda.minsk.
by з па мет кай: «Сямейная га зе та. Пы тан не 
псi хо ла гу».
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НЕ ПРЫ МУ ШАЙ ЦЕ
Гэ та пер шы і, ба дай, са-

мы га лоў ны прын цып. Хар чо-
вы гвалт — пры мус ес ці і тым 
больш па ка ран не дзі цяці за не-
да е дзе нае — мо жа пры вес ці да 
псі ха ла гіч ных праб лем, раз ла ду 
страў ні ка і на ват па ру шэн ня аб-
ме ну рэ чы ваў. Ка лі дзі ця ад маў-
ля ец ца на ват ад са май смач най 
стра вы — зна чыць, яно прос та 
не га лод нае.

НЕ ЎГА ВОР ВАЙ ЦЕ
«Лы жач ку за та ту, лы жач ку 

за ма му, за кош ку, за мыш ку»... 
Гэ ты пра ве ра ны па ка лен ня мі 
ме тад — так са ма да лё ка не 
леп шае ра шэн не. Дзі ця хут ка 
пры звы чай ваец ца да ўга во раў, 
кап ры зіць і па ста ян на «пе ра-
клю ча ец ца» на штось ці ін шае. 
Уга во ры (пры чым аба вяз ко ва 
ў не на вяз лі вай фор ме) да пу-
шчаль ныя ў рэд кіх вы пад ках: 
на прык лад, ка лі трэ ба даць 
гор кія ле кі аль бо піць шмат 
вад ка сці пад час хва ро бы.

НЕ АБЯ ЦАЙ ЦЕ
«З'я сі абед — куп лю ма ро зі-

ва». Па доб ныя абя цан ні мо гуць 
стаць яшчэ больш не бяс печ ны-
мі за ўга во ры. Пад куп ляць дзі-
ця нель га, інакш у хут кім ча се 
вы атры ма е це ма лень ка га шан-
та жыс та, які на ват сне даць бу-
дзе толь кі ў аб мен на штось ці.

НЕ СПЯ ШАЙ ЦЕ СЯ
Без умоў на, раз драж няе, 

ка лі дзі ця доў га кор па ец ца 

ў та лер цы і ні бы та за сы нае 
з чар го вай лыж кай ка шы ў 
ро це. Але, па-пер шае, мо жа 
так яно і быць (і тут вам вы-
ра шаць, ад даць пе ра ва гу сну 
ці абе ду), а па-дру гое, у кож-
на га дзі ця ці свой тэмп хар ча-
ван ня. Спа бор ніц твы «хто хут-
чэй» тут не прой дуць: ма лыя, 
асаб лі ва ва ўзрос це, ка лі быць 
пер шы мі для іх вель мі важ-
на, мо гуць прос та па да віц ца. 
Дый для стра ва ван ня больш 
ка рыс ці пры ня се ста ран на пе-
ра жа ва ная ежа, чым спе хам 
пра глы ну тыя ка вал кі. Ка лі вы 
са праў ды спя ша е це ся, вы-
бе ры це штось ці ад но: аль бо 
спра ва па ча кае, аль бо сня да-
нак, абед ці вя чэ ра ня хай за-
ста нуц ца не да е дзе ны мі.

НІ Я КІХ ПА БОЧ НЫХ 
РАЗ ДРАЖ НЯЛЬ НІ КАЎ

Кніж кі, цац кі, фар бы і ўсё 
ас тат няе не па він ны ад цяг-
ваць ува гу дзі ця ці ад абе ду. 
На ста ле — толь кі та лер ка. І, 

зра зу ме ла, ні я кай ежы з уклю-
ча ным тэ ле ві за рам, ка лі не 
хо ча це вы пра ца ваць у дзі ця ці 
шкод ную звыч ку! Ад нак ка лі 
яно ўсё ад но кру ціц ца за ста-
лом і імк нец ца збег чы да ля лек 
ці ма шы нак — зна чыць, яшчэ 
не пра га ла да ла ся. Не пры му-
шай це (гл. пункт 1).

НЕ ХВА ЛЮЙ ЦЕ СЯ
Для мно гіх гэ та «не» най-

больш скла да нае ў вы ка нан ні. 
Ад нак, па вер це, ад бяс кон цых 
рос пы таў: «Што ты сён ня еў? А 
коль кі?» — ні дзі ця ці, ні вам ляг-
чэй не бу дзе. Ка лі дзі ця га лод-
нае, яно аба вяз ко ва, пры чым 
гуч на, аб гэ тым па ве да міць.

Па ста віў шы та лер ку пе рад 
дзі цем, не стой це ў яго над 
ду шой. Не з'есць — пры бі-
рай це та лер ку без жур бот ных 
ка мен та ры яў і да на ступ на га 
пры ёму ежы ні я кіх «цу ке рач-
ных» пе ра ку саў.

Пе ды ят ры за пэў ні ва юць, 
што дзе цям да 5 га доў трэ ба 
не так шмат ежы, як па да ец-
ца баць кам. Блі жэй да 7 га доў 
доб ры апе тыт уста лёў ва ец ца, 
і ў школь ным уз рос це скар гаў 
на тое, што дзі ця дрэн на есць, 
па сту пае знач на менш.

Каб праб лем з хар ча ван-
нем бы ло знач на менш, ура-
чы і вы ха ва це лі дзі ця чых сад-
коў ра яць:

— на ву чы це дзі ця «хар чо-
вым за ба ро нам»: нель га ес-
ці тое, што ўпа ла на пад ло гу, 
ня мы тую са да ві ну і га род ні ну, 
ад ны цу кер кі;

— са чы це не за коль кас цю, 
а за якас цю ежы: яна па він на 
быць раз на стай най, зба лан са-
ва най, пры ваб на аформ ле най; 
і не па ло хай це дзі ця вя лі кі мі 
пор цы я мі;

— на будзь це дзі ця ці асоб ны 
на бор по су ду — пры го жы і не-
вя лі кі па па ме ры. Ка лі на дне 
та лер кі ёсць ма лю нак — гэ та 
да дат ко вы сты мул да ядаць да 
кан ца;

— пры трым лі вай це ся рэ жы-
му хар ча ван ня, сне да ю чы, абе-
да ю чы і вя чэ ра ю чы пры клад на 
ў адзін і той жа час;

— не кар мі це ад ра зу пас ля 
пра гул кі, вяр тан ня з дзі ця ча га 
сад ка — дай це кры ху ча су ад-
па чыць, «астыць» ад ура жан-
няў;

— не да вай це дзве і больш 
стра вы ад на ча со ва. Хто ж бу-
дзе ес ці суп, ка лі по бач — лю-
бі мая «ма ка рош ка»?
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Свят ла на МАН ГА СА РА ВА, на чаль нік 
ад дзе ла аб слу гоў ван ня і да ку мен та за-
хоў ван ня Рэс пуб лі кан скай на ву ко ва-пе-
да га гіч най біб лі я тэ кі:

1. «Май стар і Мар га ры та» Мі ха і ла Бул-
га ка ва. Улас на, на конт вы ба ру гэ та га тво ра 
мож на ні чо га больш не тлу ма чыць: я глы бо-
ка пе ра ка на ная, што яго хоць бы раз у жыц ці 
па ві нен пра чы таць кож ны вы ха ва ны і куль-
тур ны ча ла век. Ме на ві та пра чы таць цал кам, 
а не па гля дзець эк ра ні за цыю ці па зна ё міц ца 
з вы бра ны мі част ка мі ў хрэс та ма тыі.

2. «За кон веч нас ці» На да ра Дум ба дзэ. 
На мой по гляд, вы дат ны ўзор са вец кай гру-
зін скай лі та ра ту ры. Ад на з тых кніг, якія ле-
чаць ду шу і на гад ва юць, што, ня гле дзя чы ні на 

якую мяр зо ту, у све це ёсць доб рыя, свет лыя 
лю дзі, які мі ру хае лю боў. Да рэ чы, па мя та е це 
пра ніз лі вы фільм «Ку ка ра ча»? Дык вось, ён 
зня ты так са ма па вод ле апо вес ці Дум ба дзэ.

3. «Пла ха» Чын гі за Ай тма та ва. Ра ман 
са школь най пра гра мы, мно гі мі пад лет ка мі 
толь кі з гэ тай пры чы ны не ацэ не ны як след. 
Кні га, па вя лі кім ра хун ку, не пра ваў коў і не 
пра нар ка ганд ля роў, а пра тое, што кож на му 
ў жыц ці да ец ца свой шлях і свой крыж...

4. «Лад дзя рос па чы» Ула дзі мі ра Ка-
рат ке ві ча. З усіх кла сі каў бе ла рус кай лі та-
ра ту ры ён, мне па да ец ца, най больш бліз кі 
і зра зу ме лы су час ні кам. «Ра бі не ча ка нае, 
ра бі, як не бы вае, ра бі, як не ро біць ні хто, 
— і та ды пе ра мо жаш». Дзе ля ўсве дам лен ня 

гэ тай муд рас ці раю па зна ё міць дзя цей не 
толь кі з гэ тай на ве лай, а ўво гу ле з твор час-
цю Ула дзі мі ра Ся мё на ві ча.

5. «Па лі яна» Элі нор Пор тэр. Гэ тай кні-
зе аме ры кан скай пісь мен ні цы ўжо больш 
як 100 га доў, а яна ак ту аль ная і сён ня. Та-
кая не муд ра ге ліс тая і скла да ная ад на ча-
со ва гіс то рыя пра ма лень кую сі ра ту, якая, 
на су пе рак жыц цё вым аб ста ві нам, ва ўсім 
ба чы ла свет лы бок і не звы чай най «гуль нёй 
у ра дасць» да па маг ла мно гім лю дзям зра-
зу мець, што яны леп шыя, чым са мі лі чаць. 
Для дзя цей, а больш на ват для да рос лых 
— «прак тыч ны да па мож нік па ўмен ні ра да-
вац ца жыц цю і ўсве дам лен ню, што бяз вы-
хад ных сі ту а цый не бы вае».

Во пыт ны ўчас такВо пыт ны ўчас так  ��

ЯК НА КАР МІЦЬ КАП РЫ ЗУ ЛЮ?
Для мно гіх баць коў, не ўзгад ва ю чы ўжо ба буль, апе тыт 
дзі ця ці — ці не пра мое свед чан не яго зда роўя. І ка лі дзі ця 
ін шым ра зам ад маў ля ец ца ад ежы, гэ та пе ра тва ра ец ца ў 
су цэль ную ка та стро фу для баць коў скіх нер ваў, у па хо ды па 
ўра чах, уга во ры, пры му сы і «тан цы з буб нам» на кух ні.
Між тым, пе ды ят ры і дзі ця чыя псі хо ла гі ра яць баць кам 
менш хва ля вац ца з гэ тай на го ды ды пры трым лі вац ца шэ-
ра гу не скла да ных пра ві лаў.

Ува га: кон курс!
Па ва жа ныя чы та чы, на гад ва ем, што 

наш твор чы кон курс «Фо та зды мак з гіс-
то ры яй» пра цяг ва ец ца. Да сы лай це, ка лі 
лас ка, свае фа та гра фіі і звя за ныя з імі ся-
мей ныя гіс то рыі на рэ дак цый ную пош ту 
аль бо на элект рон ную паш то вую скры ню: 
іnfo@zvyazda.mіnsk.by. Аў тар най леп ша га 
фо та з гіс то ры яй бу дзе ад зна ча ны каш-
тоў ным пры зам.

Да ўдзе лу ў кон кур се НЕ ПРЫ МА ЮЦ ЦА 
вя сель ныя фо та се сіі, ле таш нія здым кі з 
ку рор та і су час ныя фо та дзя цей. Да сла-
ныя фо та АБА ВЯЗ КО ВА бу дуць вяр тац ца 
ўла даль ні кам!

Юрый МАК СI МО ВIЧ, пе ра-
клад чык:

1. Мо ра. У прын цы пе, лю бое, 
акра мя Мiнск ага — але мы, не-
да грэў шы ся, звы чай на вы бi ра-
ем, дзе па цяп лей. Я ўпэў не ны, 
што пры не да хва це ёду ў бе ла-
ру саў кож ны па вi нен вы яз джаць 
на мо ра хоць бы раз на год. Не 
ка жу чы ўжо аб тым, што гэ та 
ка рысць для нер во вай сiс тэ мы i 
прос та вы дат ны ад па чы нак!

2. Цырк. Дзе цям, як пра вi-
ла, прад стаў лен нi па да ба юц ца, 

да рос лым — ка му як. Але, па-
пер шае, каб зра зу мець, лю бiш 
ты цырк аль бо не, трэ ба хоць 
раз яго на ве даць, а па-дру гое, 
дзе ля шчас лi вых дзi ця чых ва-
чэй мож на i «па цяр пець» прад-
стаў лен не. Нам з пля мен нi кам 
спа да ба ла ся.

3. Заа парк. Мес ца так са ма, 
шчы ра ка жу чы, спрэч нае i аса-
бiс та ў мя не вы клi кае не га тыў. 
Да вя ло ся па бы ваць у вi цеб скiм i 
мiн скiм заа пар ках — i там, i там 
умо вы да лё кiя ад iдэа льных. 

Але су час ным га рад скiм дзет-
кам, якiм не да зва ля юць тры-
маць до ма са ба ку цi кош ку, ды 
яшчэ пры ад сут нас цi ба бу лi ў 
вёс цы, бра куе кан так таў з жы-
вой пры ро дай. Час та для iх гэ та 
адзi ная маг чы масць «па зна ё-
мiц ца» з ка зой, авеч кай, уба-
чыць мядз ве дзя, дзi коў, зай цоў 
i г.д.

4. Му зей ар хi тэк ту ры i по-
бы ту ў Стро чы цах. Мес ца, 
цi ка вае для ўсiх па ка лен няў. 
На огул, на маю дум ку, звя за-

ныя з на шай куль ту рай i гiс то-
ры яй му зеi трэ ба на вед ваць 
як ма га час цей, пры чым не са 
школь най эк скур сi яй аль бо з 
ка ле га мi па пра цы, а ме на вi та 
сям' ёй, каб не та роп ка ўсё раз-
гле дзець, па тлу ма чыць не зра-
зу ме лае, ну i па ма цаць, што 
мож на...

5. Ха тынь. Без ва ры ян таў. 
Сваю гiс то рыю трэ ба ву чыць не 
толь кi па пад руч нi ках.

�

КНІ ГІ, ЯКІЯ ВАР ТА ПРА ЧЫ ТАЦЬ 
БАЦЬ КАМ І ДЗЕ ЦЯМ:

МЕС ЦЫ, ЯКIЯ ТРЭ БА НА ВЕ ДАЦЬ СЯМ' ЁЙ


