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Ка рыс ны до сведКа рыс ны до свед

МЕС ЦА 
ДЛЯ ДУ ШЫ

Як да па ма гае ў ра бо це пра віль на ар га ні за ва ны 
ка бі нет? Псі хо лаг дзе ліц ца во пы там

Што ра біць, ка лі мар кот ныя дум кі ата ка ва лі ў ся рэ дзі не ра бо-

ча га ці ву чэб на га дня? Ці мож на з да па мо гай ля лек зняць хва ля-

ван не? На ша чы тач ка і пе да гог-псі хо лаг Ле лю кін ска га дзі ця ча га 

сад ка — ся рэд няй шко лы, што ў Іў еў скім ра ё не, Гра жы на Лян цэ-

віч ве дае ад ка зы на гэ тыя пы тан ні. Ка бі нет псі хо ла га яна ар га ні-

за ва ла та кім чы нам, што яго з за да валь нен нем на вед ва юць не 

толь кі вуч ні шко лы, але і са мі на стаў ні кі. Ма ла ды пе да гог-псі хо лаг 

(Гра жы на Ста ні сла ваў на пра цуе ў гэ тай якас ці ча ты ры га ды) па-

дзя лі ла ся сва ім во пы там і з на шы мі чы та ча мі — каб школь ні кі і 

іх баць кі ве да лі, ку ды мож на звяр нуц ца ў скла да най сі ту а цыі, а 

ка ле гі з ін шых школ, маг чы ма, пе ра ня лі ці ка выя ідэі.

«У кож най уста но ве аду ка цыі ёсць ка бі нет пе да го га-псі хо-
ла га. Мне па шчас ці ла, што гэ та аса біс ты ка бі нет (бо ў мно гіх 
і га рад скіх, і сель скіх шко лах пе да го гі-псі хо ла гі дзе ляць яго з 
са цы яль ным пе да го гам), і я ма гу вес ці ін ды ві ду аль ную ра бо ту 
з дзець мі і да рос лы мі.

На мой по гляд, ка бі нет псі хо ла га — гэ та храм для ду шы. Мес-
ца, дзе мож на па зба віц ца ад не га тыў ных ду мак і пе ра жы ван няў. 
Ён вы кон вае і асаб лі вую ро лю — з'яў ля ец ца за ха валь ні кам мно гіх 
сак рэ таў. Школь ні кі і на стаў ні кі пры хо дзяць да мя не з роз ны мі 
сі ту а цы я мі. Ня ўпэў не насць пры кан так та ван ні з ад на год ка мі, не-
па ра зу мен ні з баць ка мі — у дзя цей, упа дак сіл і эма цы я наль нае 
вы га ран не — у пе да го гаў. Я ні ко лі не ад маў ля ю ся вы слу хаць, бо 
для кож на га з нас над звы чай важ на быць па чу тым.

Мой ка бі нет функ цы я нуе ўжо год. Я за ду ма ла зра біць яго 
не па доб ным на ін шыя, і мне зда ец ца, што гэ та атры ма ла ся. Яго 
асаб лі васць — у двух эле мен тах: ма тыль ках-рэ лак са та рах і ля-
леч ным тэ ат ры. Рас ка жу пра іх па па рад ку. Ма тыль кі і квет кі — як 
доб рае на двор'е, без якіх і дзень не дзень. Та му сце ны ўпры го-
жа ны кар ці на мі з квет ка мі. А вось пе рад імі раз мяс ці ла ся «алея» 
роз на ка ля ро вых ма тыль коў: лёг кі под ых вет ру — і яны кру жац ца 
ў тан цы. Вар та пры сес ці на ка на пу і па гля дзець на ма ха о наў, як 
увесь не га тыў ны на строй зні кае. Асаб лі ва доб ра гэ та пра цуе 
з да рос лы мі і пад лет ка мі. Ма тыль кі-рэ лак са та ры — вы дат ныя 
па моч ні кі ў зняц ці на пру жан ня, ад цяг нен ні ад цяж кіх і сум ных 
ду мак. На вед валь ні кі час та про сяць па ся дзець і па гля дзець на 
ма тыль коў. А мне пры ем на, што ат мас фе ра ка бі не та да па ма гае, 
а зна чыць, мая пра ца не да рэм ная.

«Увесь свет — тэ атр, а лю дзі ў ім — ак цё ры» — ме на ві та гэ-
тыя сло вы пад штурх ну лі да ства рэн ня ўлас на га ля леч на га дома, 
дзе за ла ціс тыя што ры, бла кіт ны дах, утуль ная сцэ на і мэб ля для 
ге ро яў. З да па мо гай ля лек вуч ні імі ту юць роз ныя сі ту а цыі: уза е-
ма ад но сі ны ў клас ным ка лек ты ве, улас нае Я, аб ста ноў ку ў сям'і. 
Ля леч ны тэ атр най больш ці ка вы і ка рыс ны ў ра бо це з вуч ня мі 
2—5 кла саў. Праз гуль ню дзі ця дэ ман струе мо ман ты, якія яго 
хва лю юць, як у шко ле, так і ў жыц ці, з які мі яно па куль не мо жа 
спра віц ца. Мая за да ча — да па маг чы знай сці ста ноў чы вы хад са 
скла да най сі ту а цыі. Апош ніх у ма ёй прак ты цы, на шчас це, бы ло 
ня шмат, і ўсе яны скон чы лі ся доб ра.

За ўва жу, што ў ка бі нет пе да го га-псі хо ла га лю дзі пры хо дзяць 
ра дзей, чым у пра дук то вую кра му. Ад нак эма цы я наль на «га лод-
ны» ча ла век шу кае да па мо гу не ў акру жэн ні ежы, а ў кам па ніі 
псі хо ла га. Та му і ка бі нет, дзе ад бы ва юц ца та кія су стрэ чы, па ві нен 
быць пры стан кам доб ра га на строю і мес цам для ду шы».

Яшчэ не каль кі шчас лі вых 

воль ных тыд няў — і ты ся чы 

дзя цей зноў ся дуць за 
пар ты. Ся род іх — 115 тысяч 
пер ша клас ні каў, для якіх 
гэ ты год у шко ле — час 
адап та цыі і ня прос тых 
вы пра ба ван няў. Мы 
па ста ра лі ся сфар му ля ваць 
не каль кі пра ві лаў, якія 
па він ны ве даць і вы кон ваць 
усе баць кі, каб за ха ваць 
зда роўе дзі ця ці. Да па маг ла 
ў гэ тым урач-пе ды ятр, 
за гад чык 3-га пе ды ят рыч на га 
ад дзя лен ня 3-й га рад ской 
дзі ця чай клі ніч най па лі клі ні кі 
Мін ска Люд мі ла КІП ЦЭ ВІЧ.

— Па ча так на ву чан ня ў шко ле — 
гэ та вя лі кія на груз кі: псі ха ла гіч ныя, 
ін тэ ле кту аль ныя, функ цы я наль ныя і 
фі зіч ныя. За іх ар га нізм дзі ця ці пла-
ціць ча сам са май вы со кай ца ной — 
зда роў ем, а мы, да рос лыя, не заў-
сё ды гэ та ўсве дам ля ем, — на гад вае 
Люд мі ла Іва наў на.

ПРА ВІ ЛА 1
Ні ко лі не ад праў ляй це дзі ця ад на-

ча со ва ў пер шы клас і ў пэў ную сек-
цыю ці гур ток. Сам па ча так школь-
на га жыц ця лі чыц ца цяж кім стрэ сам 
для 6—7 га до вых дзя цей. Ка лі ма лое 
не бу дзе мець маг чы мас ці гу ляць, ад-
па чы ваць, ра біць да маш нія за дан ні 
без спеш кі, то ў яго мо гуць уз нік нуць 
праб ле мы са зда роў ем, мо жа на ват 
па чац ца не ўроз.

Та му ка лі за ня ткі му зы кай ці спор-
там зда юц ца вам не ад' ем най част кай 
вы ха ван ня ва ша га дзі ця ці, пач ні це 
ва дзіць яго ту ды за год да па чат ку 
ву чо бы ці з дру го га кла са.

ПРА ВІ ЛА 2
Па мя тай це, што дзі ця мо жа кан-

цэнт ра ваць ува гу не больш за 10—
15 хві лін. Та му ка лі вы бу дзе це з 
ім зай мац ца, праз кож ныя 10—15 
хві лін ра бі це пе ра пы нак і да вай це 

ма ло му фі зіч ную раз рад ку. Мо жа-
це прос та па пра сіць яго па ска каць 
на мес цы, па бе гаць ці па тан ца ваць 
пад му зы ку.

ПРА ВІ ЛА 3
Больш за ўсё на све це пад час 

пер ша га на ву чаль на га го да ва ша 
дзі ця мае па трэ бу ў пад трым цы. 
Яно не толь кі фар мі руе свае ста-
сун кі з ад на клас ні ка мі і на стаў-
ні ка мі, але і ўпер шы ню ра зу мее, 
што з ім са мім хтось ці хо ча сяб-
ра ваць, а хтось ці — не. Ме на ві та 
ў гэ ты час у ма ло га склад ва ец ца 
свой улас ны по гляд на ся бе. І ка лі 
вы хо ча це, каб з яго вы рас спа-
кой ны і ўпэў не ны ў са бе ча ла век, 
аба вяз ко ва хва лі це яго, пад трым-
лі вай це, не сва ры це ся за па мыл кі 
і бруд у сшыт ку. Усё гэ та дро бя зі ў 
па раў на нні з тым, што ад бяс кон-
цых па про каў і па ка ран няў ва ша 
дзі ця стра ціць ве ру ў ся бе.

І яшчэ не каль кі парад

 Па каз вай це дзі ця ці, што яго лю-
бяць та кім, якое яно ёсць, а не за яго 
да сяг нен ні.

 Нель га ні ко лі (на ват са злос-
ці) ка заць дзі ця ці, што яно гор шае 
за ўсіх.

 Ву чы це дзі ця сва бод на і ня зму-
ша на кан так та ваць не толь кі са сваі-
мі ра вес ні ка мі, але і з да рос лы мі.

 Не са ро мей це ся пад крэс лі-
ваць, што вы ім га на ры це ся.

 Будзь це шчы рыя ў ацэн цы сва іх 
па чуц цяў да дзі ця ці.

 Ацэнь вай це толь кі ўчын кі, а 
не са мо дзі ця.

 Не імк ні це ся да сяг нуць пос пе ху 
сі лай. Пры мус — най гор шы ва ры янт 
ду хоў на га вы ха ван ня. Ён ства рае ў 
сям'і ат мас фе ру раз бу рэн ня асо бы 
дзі ця ці.

 Пры зна вай це пра ва дзі ця ці 
на па мыл кі.

 Па мя тай це пра дзі ця чы «банк» 
шчас лі вых ус па мі наў.

 Ве дай це, што дзі ця ста віц-
ца да ся бе так, як да яго ста вяц ца 
да рос лыя.

І ўво гу ле хоць ка лі-ні ка лі стаў це 
ся бе на мес ца свай го дзі ця ці, і та ды 
бу дзе больш зра зу ме ла, як ся бе з ім 
па во дзіць.

На ад ной пля цоў цы 
ах вот ныя мо гуць удзель-
ні чаць у трэ ні роў ках па 
фітк ро се, ёзе, стрэй чын-
гу, пі ла тэ се. Мож на па-
спра ба ваць ся бе ў ба я вых 
май стэр ствах і роз ных 
тан ца валь ных кі рун ках, 
да ве дац ца роз ні цу па між 
функ цы я наль най трэ ні-
роў кай, кар дыя-трэ ні роў-
ка мі вы со кай ін тэн сіў нас ці 
і рэ лакс-прак ты ка ван ня мі. 
А так са ма па чуць мер ка-
ван не трэ не раў, да яко га 
ві ду ак тыў нас ці ў вас най-
больш здоль нас цяў.

Ка лі ў вас ёсць сям'я, 
тут прад стаў ле ны ўсе ві ды 
су мес ных ак тыў нас цяў для 

баць коў і дзя цей, а так са ма 
для лю дзей з да дат ко вы мі 
па трэб нас ця мі. Ар га ні зоў-
ва юц ца су стрэ чы з фуд-
коў ча мі і ку лі нар ныя бат-
лы, лек цыі ма ты ва цый ных 
спі ке раў, аў то граф-се сіі 
ад вя до мых спарт сме наў 
ды ін шае.

— Кож ны чац вер да 
на шых ура чоў за піс ва ец-
ца больш за 300 ча ла век, 
але пры ма юць і тых, хто з 
ней кіх пры чын па пя рэд не 
за пі сац ца не па спеў, — 
рас каз вае га лоў ны ўрач 

39-й га рад ской клі ніч най 

па лі клі ні кі Мін ска Воль-

га ЕС МАН ЧЫК. — Ад 
на шай па лі клі ні кі тут пра-

цу юць кар ды ё лаг, ура чы 
агуль най прак ты кі, па моч-
ні кі ўра ча і ме ды цын скія 
сёст ры. У пер шы чац вер 
ах вот ных бы ло вель мі 
шмат, мы не ча ка лі та ко-
га на плы ву, і прый шло-
ся па вя лі чыць коль касць 
ура чоў. У на вед валь ні каў 
ёсць маг чы масць зме-
раць свой ар тэ рыя льны 
ціск, час та ту пуль су і вы-
зна чыць, на прык лад, ці 
ёсць па ру шэн ні сар дэч-
на га рыт му. Мож на зме-
раць ва гу на «ра зум ных» 
ва гах. Вы зна ча ец ца до ля 
тлу шча вай ткан кі, вад ка-
сці, шчыль насць кас ця вой 
ткан кі і ін шыя па каз чы кі. 
Урач пра кан суль туе, што 
ра біць, каб змен шыць іх.

Кож ны па цы ент атры-
мае паш парт зда роўя, а 
так са ма два бі ле ты ў кі-
на тэ атр Sіlvеr Sсrееn па 
ца не ад на го. А ганд лё вая 
мар ка «Мік ра лайф» пра-
во дзіць ін тэр нэт-чэ лендж 
#ШАГАЮСMІСRОLІFЕ. 
На пра ця гу тыд ня не аб ход-
на прай сці ад 50 ты сяч кро-

каў і раз мяс ціць ці прад'-
явіць на ма ра фо не фо та 
ці скрын шо ты, а так са ма 
пе ра даць эс та фе ту двум 
сяб рам. Усе ўдзель ні кі 
атры ма юць маг чы масць 
вый граць адзін з пя ці та-
но мет раў Mісrоlіfе.

А най больш ак тыў ныя 
ўдзель ні кі, якія на ве да лі 
ўсе пяць ма ра фо наў жніў-
ня, змо гуць па зма гац ца 
за прыз ад ар га ні за та раў 
ме ра пры ем ства — «ра зум-
ныя» ва гі. Кож ны чац вер 
вас ча ка юць у Рэс пуб лі кан-
скім цэнт ры алім пій скай 
пад рых тоў кі па фрыс тай ле 
(вул. Сур га на ва, 2а).

За рэ гіст ра вац ца і па-
зна ё міц ца з рас кла дам 
за ня ткаў мож на на сай це 
ма ра фон зож.бел.

Ар га ні за та ры ме ра пры-
ем ства — Мі ніс тэр ства 
ахо вы зда роўя, Прад стаў-
ніц тва ЮНІ СЕФ у Бе ла ру сі, 
ЮНП ФА, Су свет ная ар га ні-
за цыя ахо вы зда роўя, ААН, 
пра ект БЕЛ МЕД.

МА РА ФОН «САД» — 
ДА ЛУ ЧАЙ ЦЕ СЯ, ПА КУЛЬ НЕ ПОЗ НА!

ПРА ВІ ЛЫ ДЛЯ БАЦЬ КОЎ 
ПЕР ША КЛАС НІ КА

Кож ны чац вер жніў ня ў Рэс пуб лі кан скім цэнт ры 

алім пій скай пад рых тоў кі па фрыс тай ле (а гэ та 

15, 22 і 29 жніў ня) уве ча ры з 18.00 да 21.00 

лю бы ах вот ны аб са лют на бяс плат на мо жа 

па спра ба ваць ся бе ў роз ных ві дах фі зіч най 

ак тыў нас ці і фіт нес-кі рун ках, па пя рэд не 

прай шоў шы экс прэс-аб сле да ван не ва ўра чоў і 

атры маў шы іх рэ ка мен да цыі па зда ро вым ла дзе 

жыц ця і асаб лі вас цях свай го ар га ніз ма. Тут 

пра во дзіц ца Ма ра фон зда ро ва га ла ду жыц ця 

«#САД — Спар тыў ны, Ак тыў ны, Да ступ ны».

Хутка ў школуХутка ў школу

Спартыўныя і актыўныяСпартыўныя і актыўныя
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