
«ФЕ ФЕКТ 
ФІК ЦЫІ»

Ка лі гэ ты вы раз чу юць на шы баць-

кі і ба бу лі з дзя ду ля мі, то прак тыч на 

ад ра зу ўспа мі на юць ін шыя кры ла тыя 

дыя ло гі з філь ма «Па ся мей ных аб-

ста ві нах», а ме на ві та: «Скажи «фе-

воч ка». — «Де воч ка». — «Скажи 

«ыба». — «Се лёд ка!» і «фіц цаць фе» 

лі та ры ал фа ві та. Су час ныя ма ла дыя 

баць кі боль шас ці гэ тых «ла га пе дыч-

ных» цы тат не ве да юць — за тое, 

на жаль, шчыль на зна ё мыя з са мі мі 

ла га пе да мі. Не да раз віц цё маў лен ня, 

ала лія — ма тор ная ці сэн сар ная, афа-

зія, ды зарт рыя, за ікан не, дыс лек сія, 

дыс гра фія — ка гось ці гэ тыя ды яг на зы 

за воч на па ло ха юць, а для ка гось-

ці яны — да дзе насць, з якой трэ ба 

неш та ра біць. Пе рад усім — знай сці 

доб ра га ла га пе да-дэ фек то ла га, які 

не толь кі мае ад па вед ную аду ка цыю і 

стаж пра цы, але з якім і дзі ця пой дзе 

на кан такт, і баць кі бу дуць на хва лі 

ўза е ма ра зу мен ня.

Зноў жа прад стаў ні кі ста рэй ша га 

па ка лен ня, па-пер шае, схіль ныя пе ра-

мян шаць знач насць праб ле мы — што, 

дзі ця не га во рыць ці дрэн на га во-

рыць? Ат, пе ра рас це, вунь, Ле а нар да 

да Він чы да чатырох з па ло вай га доў 

на огул маў чаў, а Эй нштэйн да сямі 

га доў быў кос на я зы кім, а якія лю-

дзі вы рас лі! Па-дру гое, час та на ват 

пе ды ят ры лі чаць кры ні цай усіх маў-

лен чых бед на шу ня дбай насць і «тэх-

на ла гі за ва насць» — маў ляў, юным 

ма ту лям пра сцей даць у ру кі дзі ця ці 

смарт фон або план шэт, чым па чы-

таць яму каз ку, а вось ка лі б удзя ля лі 

ма ло му больш ува гі, то і праб лем не 

бы ло б. Ад нак не ўро ла гі і ла га пе ды 

га во раць, што гэ та толь кі вяр шы-

ня ай сбер га, бо ўнут ра ных і знеш ніх 

пры чын уз нік нен ня маў лен чых праб-

лем, цяж кас цяў з чы тан нем або пісь-

мом знач на больш. І вы яў ля юц ца яны 

не толь кі ў мност ва ця пе раш ніх дзя-

цей, але на ват у да рос лых — ба ла зе, 

сён ня ды яг нос ты ка пра цуе ў ра зы 

ле пей, чым «ццаць» га доў та му. Але 

рэч у тым, што чым ра ней вы яў ля юць 

па ру шэн не, тым больш па спя хо вай 

бу дзе яго ка рэк цыя. Прос та ка мусь ці 

на «па ста ноў ку» ад на го-двух гу каў 

спа трэ біц ца не каль кі ме ся цаў, ка-

мусь ці на вы праў лен не больш сур' ёз-

ных праб лем — шмат га доў і бяз дон-

ны за пас цяр пен ня, ка мусь ці ды яг наз 

атру ціць усё жыц цё, а хтось ці мо жа 

шчас лі ва кар та віць да ста рас ці і ні-

коль кі гэ тым не аб ця жар вац ца.

...У ма ёй ма лод шай дач кі, мяр-

ку ю чы па час та це зга дак, улю бё ны 

ся бар... Ла га пед дзі ця ча га сад ка 

Алі на Ула дзі мі ра ўна. Вы бя га ю чы з 

дзвя рэй гру пы, ма лая цяг не мя не 

ме на ві та да яе дзвя рэй, а па да ро зе 

да до му рас каз вае — хоць з боль ша-

га і на «дзі ця чай кі тай скай», — што 

сён ня яны чы та лі каз кі аль бо га ва ры-

лі пра са да ві ну, цац кі, сва я коў... І я 

бяз меж на ўдзяч ная гэ та му пе да го гу, 

якая ўмее за ці ка віць, раз га ва рыць 

на ват са мае за ціс ну тае і са рам лі вае 

ма лое, рас тлу ма чыць дзе цям са звы-

чай ных, не ла га пе дыч ных груп, што 

«фе фект фік цыі» — гэ та не за га на і 

не хва ро ба, а баць кам не стам ля ец ца 

да во дзіць і на гад ваць, што мы ўсе — 

ка ман да, ад зла джа нас ці якой за ле-

жыць вы нік. «Не ча кай це, што ўсё са-

мо прой дзе, але і ні ў якім вы пад ку не 

стаў це крыж на сва ім дзі ця ці — чым 

больш мы пра цу ем, пра во дзім ма саж, 

фі зі яп ра цэ ду ры і гэтак далей, тым 

лепш. І на ват ка лі вы дрэн на ра зу ме-

е це сваё дзі ця, хі ба ад гэ та га лю бі це 

яго менш?» — га во рыць яна на баць-

коў скіх схо дах. І гэ тыя не каль кі фраз 

да юць над зею, што ра на ці поз на дзі-

ця пя рой дзе з «кі тай скай дзі ця чай» на 

нар маль ную мо ву і на огул усё ў нас 

атры ма ец ца.

Так што дзя куй, Алі на Ула дзі мі-

раў на. Вам і ін шым спе цы я ліс там, 

якія да па ма га юць дзе цям і да рос лым 

га ва рыць, чы таць і лепш ра зу мець 

адзін ад на го, — хай са бе мы і не 

Эйн штэй ны. З Між на род ным днём 

ла га пе да вас!

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
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Лі чы це не ве ра год ным? А ця пер уваж лі ва па гля дзі це 

на фо та, перш чым пра цяг ваць чы таць ар ты кул да лей, 

і ад ка жы це са бе на пы тан не: «Ці да сі гэ тай жан чы не 

столь кі га доў?» Зда ец ца, ад каз ві да воч ны.

Ні нель Бла хі ну ве даю ўжо не каль кі га доў, але кож ны раз, 

ка лі лёс да руе шанц чар го вы раз пад тры маць на шы ста сун кі, 

раб лю тое з вя лі кім за да валь ннем, бо гэ та жан чы на не прос та 

дзе ліц ца сва ёй ма гут най энер ге ты кай, а на сва ім аса біс тым 

пры кла дзе да каз вае — уз рос ту і ста рас ці ня ма на огул, вы 

вы гля да е це так, як са мі ся бе ад чу ва е це. Не здар ма год та му 

яна пры ня ла ўдзел у вя до май пра гра ме Мак сі ма Гал кі на «Ста-

рэй шы за ўсіх», дзе па лы мя на стан ца ва ла рок-н-рол — усім 

на зайз драсць!

(Заканчэнне на 5-й стар. «СГ».)

50+: жыць ці ка ва50+: жыць ці ка ва

72-га до вая гро дзен ка 
пра цуе фіт нес-трэ не рам, 
ванд руе па све це 
і зу сім не ўжы вае ле каў

«ГА ЛА ВА? 
А ЧА МУ ЯНА 

ПА ВІН НА БА ЛЕЦЬ?!»

Ка раць нель га 
рас тлу ма чыць

— Га лі на Ан то наў на, ці трэ-

ба ка раць дзя цей? Ці маг чы ма 

іх вы ха ваць без па ка ран ня?

— На пэў на, усе чу лі пра 

цэ лую сіс тэ му вы ха ван ня без 

па ка ран ня, ёй пры све ча ны 

шмат лі кія ар ты ку лы і кні гі. Але 

на гэ ты конт ёсць анек да тыч-

ная гіс то рыя, ка лі ў транс пар це 

ся дзіць дзі ця і пэц кае абут кам 

бе лае па лі то жан чы ны, якая 

зна хо дзіц ца на су праць. Яна 

про сіць ма ці яго су па ко іць, на 

што тая ад каз вае: маў ляў, сваё 

дзі ця яна не ка рае, а вы хоў вае 

па асаб лі вай сіс тэ ме. Тут да 

гэ тай ма ту лі па ды хо дзіць ма-

ла ды ча ла век, да стае з ро та 

жвач ку і пры клей вае ёй на лоб 

са сло ва мі: «Мя не так са ма вы-

хоў ва лі без па ка ран ня»... На-

пэў на, баць кі, ка лі вы ра ша юць 

для ся бе гэ та пы тан не, з жа хам 

уяў ля юць, як іх лю бі мае дзі ця 

мо жа вы рас ці мон страм, та му 

вы ка рыс тоў ва юць па ка ран-

не як не па збеж ны і на дзей ны 

ме тад вы ха ван ня. Як жа яны 

губ ля юц ца, ка лі ад ной чы дзі ця 

са мо пры но сіць па пруж ку і ка-

жа: мо жа це мя не па біць, але за 

ўро кі я не ся ду. Ці са мо ўстае 

ў кут: я бу ду ста яць хоць усю 

ноч, але спаць не пай ду. Та му 

баць кам трэ ба ра зу мець, што 

та кія ме та ды хоць і пра цу юць, 

але вель мі аб ме жа ва ны час. 

А вы хоў ва ю чы без фі зіч на га 

ўздзе ян ня, мы ўсё ж та кі ду-

ма ем і пра цу ем на бу ду чы ню. 

Фі зіч нае па ка ран не, той жа кут 

ці па збаў лен не ча гось ці эфект 

пры но сяць не заў сё ды. Ча сам 

па ка ран не для дзя цей бы вае 

пе ра нес ці ляг чэй, чым зра біць 

тое, ча го ад іх па тра бу юць. Для 

баць коў гэ та на го да за ду мац ца, 

ча му дзі ця штось ці не вы кон-

вае: не хо ча або не мо жа? Час-

цей за ўсё яно прос та не мо жа 

вы ка наць пэў ныя па тра ба ван ні. 

Ча сам баць кі спра бу юць кі ра-

ваць дзі цем, якое не мо жа кі-

ра ваць са бой. На прык лад, вы 

кры чы це: «За раз жа пе ра стань 

пла каць!» А яно пра цяг вае. І ро-

біць гэ та не на злосць вам. Яно 

прос та не мо жа кі ра ваць са бой. 

Час та ад баць коў да во дзіц ца 

чуць мер ка ван не, што важ на 

па ка раць дзі ця, каб яно ве да ла, 

што за пра ступ кам аба вяз ко-

ва на ды дзе ка ра. Па прын цы пе 

«скраў — па ві нен ся дзець у тур-

ме». Але ў ад но сі нах баць коў 

і дзя цей гэ та пра цуе дрэн на. 

І трэ ба дак лад на ўсве дам ляць, 

што дзе ці, асаб лі ва су час ныя, 

хут ка ра зу ме юць, што на ша 

ўздзе ян не аб ме жа ва на. І пы-

тан не «А што ты мне зро біш?» 

час та за да юць не пад лет кі, а 

дзе ці 7—8 га доў, а ча сам і мен-

шыя.

(Заканчэнне 

на 3-й стар. «СГ».)

ЗРА ЗУ МЕЦЬ І ДА РА ВАЦЬ?
Што па він ны ве даць баць кі 

пра па ка ран не і за ах воч ван не дзя цей
Ці вар та ка раць дзя цей? Ці мож на ляп нуць ні жэй спі ны 

ці даць па ру ках, ка лі яно «не ра зу мее па-ін ша му»? 

Што вы рас це з дзі ця ці, яко га ні ко лі не ка ра лі? Ці вар та 

ма тэ ры яль на за ах воч ваць доб рыя ад зна кі? І ча му ў вай не 

па між баць ка мі і дзець мі не бы вае пе ра мож цаў? Пра гэ та 

мы рас пы та лі псі хо ла га Га рад ско га дзі ця ча га клі ніч на га 

псі хі ят рыч на га дыс пан се ра Га лі ну СТАН ЧЫК.


