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Доб ры дзень, да ра гая рэ дак цыя! 
Чы таю ўваж лі ва «Ся мей ную га зе ту», 
хоць мне гэ та ўжо, мо жа, 
і не трэ ба, бо я з 1935 го да. 
Але раб лю гэ та па звыч цы, 
па тра ды цыі, дзя лю ся пра чы та ным 
з род ны мі і зна ё мы мі.
Дык вось, раз дум ваю, 
што са мае ста ра жыт нае, 
са мае ня вы ву ча нае, веч на па трэб нае 
ў жыц ці — гэ та вы ха ван не ча ла ве ка 
ад на ра джэн ня да ста рас ці. 
Не здар ма ў на ро дзе ка жуць:
 век ву чы ся, а дур нем па мрэш. 
Мо жа, та му ні з якім пра цэ сам 
не бы ло столь кі ма ні пу ля цый, 
рэ фар ма ван ня, як з аду ка цы яй 
і вы ха ван нем — і ўсё каб лепш. 
Са ма ўсё жыц цё пра пра ца ва ла 
на стаў ні цай у шко ле, та му ве даю гэ та 
не па чут ках.

Але ўсё ж пер ша снай і па ста ян най шко лай 
вы ха ван ня з'яў ля ец ца сям'я. Ад сюль па чы на-
ец ца жыц цё вы ўклад і ўбі ра ец ца во пыт кож на-
га. У наш час яшчэ з'я ві лі ся тэх ніч ныя срод кі, 
якія ўзя лі на ся бе ро лю да па мо гі сям'і ў вы ха-
ван ні. І ў пер шую чар гу — тэ ле ві зар. Дзе ці ўжо 
з двух, і на ват ра ней, га доў не ад ры ва юц ца 
ад эк ра на, ка лі па каз ва юць муль ці кі. Тут цу-
доў ныя кар цін кі, зра зу ме лы змест — усё гэ та 
бя рэ ў па лон ува гу малых.

У мя не ёсць праў ну чак Мі кіт ка. Яму 4 гад кі. 
О! Коль кі ён мо жа рас ка заць ка за чак, якія сло-
вы муд ра ге ліс тыя ўжы вае, прос та дзі ву да еш-
ся. Ды не прос та пе ра ка жа, а на ват да слоў на 
змест пом ніць... Вось і пі шу гэ ты ліст з на го ды, 
што ха чу па раз ва жаць пра муль ці кі, бо яны 
аказ ва юць ду жа вя лі кі ўплыў на дзя цей. Яшчэ 
і мае дзе ці, сын ды дач ка, з не цярп лі вас цю ча-
ка лі транс ля цыі «Ну, па ча кай!», ве да лі і цы та-
ва лі твор. Дык у мя не жы ве та кая дум ка: ня хай 
бы гэ тыя муль ці кі ўклю ча лі ў ся бе на ву чаль ны 
змест. На прык лад «Як рас це хлеб», «Як ка ша 
на стол прый шла». Гэ та ўсё мож на зра біць 
зай маль на і ці ка ва, за па мі наль на. Част ко ва 
гэ та ёсць у фор ме каз кі «Па са дзіў дзед рэп ку», 
«Ма шач ка і мядз ведзь» і інш. Але гэ та мі зэр 
для вы ха ван ня. Мне яшчэ прый шла гэ та дум-
ка вось ча му: я ўспом ні ла хрэс та ма тыю май-
го дзя ду лі (шка да, што не за ха ва ла ся). У ёй 
бы ло ўсім вя до мае апа вя дан не «Як ка шу ля ў 
по лі вы рас ла». Апа вя дан не бы ло ба га та ілюст-
ра ва нае, і як ця пер ба чу ма лю нак дзяў чы ны 
ў чыр во ным са ра фа не, якая пра дзе лён на 
ве ра ця но. У апа вя дан ні і па ма люн ках ба чым 
увесь пра цэс ад зяр ня ці да су вою па лат на. 
Ка пі ра ваць не аба вяз ко ва, а ства рыць ары гі-
наль нае мож на. А то дзе ці вы рас та юць і эле-
мен тар ных рэ чаў не ве да юць.

Выкладчык бія ло гіі рас каз ваў, што не-
ка то рыя сту дэн ты не маг лі ад роз ніць ко лас 
пша ні цы, яч ме ню, жы та і ву чы лі ся гэ та му ў 
ВНУ. А па спра буй це за пы тац ца ў пад лет ка, з 
яко га зяр ня ці атрым лі ва юць про са або з якой 
куль ту ры ро бяць яч ныя кру пы, — упэў не на, 
не ска жуць.

А дзе ці ж ці каў ныя. Што за пом няць у ран-
нім ма лен стве — усё жыц цё бу дуць пом ніць. 
Пры ехаў мой Мі кіт ка да мя не ле там, і пай шлі 
мы ма ла дую буль бач ку вы бі раць. Я рас каз-
ваю яму: па са дзіш вяс ной ад ну не вя лі кую 
буль бі ну, а з яе вы рас це во коль кі, мож на 
двум ча ла ве кам пад' ес ці.

— А як маю ма шын ку па са дзіць, так са ма 
вы рас туць ма шын кі?

— Толь кі з жы во га мо жа вы рас ці, а ма шын-
ку ча ла век зра біў, яна не жы вая.

Дзі віц ца ўну чак, што боб ці фа со лі на жы-
выя...

Трэ ба дзе цям  па каз ваць, як што рас це, пра 
зя мель ку-кар мі цель ку рас каз ваць, ашчад нас-
ці ву чыць. Пра грэс пра грэ сам, доб ра і ро ба ты, 
і ма шы ны, а зя мель ка і ўсё жы вое най перш 
да бры ню лю бяць. Не аб ход на зна ё міць з гэ-
тым дзя цей з са ма га ма ло га ўзрос ту. Бо ка лі 
па чы на юць ву чыць ба та ні ку, то яна па він ны 
па глыб ляць ве ды, а не да ваць азы. «Зям ля — 
ас но ва ўсёй Ай чы не», — ка заў Ко лас. Яна нас 
кор міць і по іць.

Яў ге нія КУ ЛЕ ВІЧ, в. Ся лец, Смар гон скі ра ён


Ілюст ра цыі да апа вя дан ня Кан стан ці на Ушын ска га 

«Як ка шу ля ў по лі вы рас ла».

Па iн тэр нэ це стаў рас паў сюдж вац-

ца ма лю нак, якi нi бы та тлу ма чыць, «як 

стаць Фе яй агню». «Пра вi лы» прос-

тыя. Для та го каб стаць «са праўд най 

Фе яй», трэ ба ўстаць апоў на чы, абы сцi 

па кой тры ра зы i пра мо вiць «ча роў ныя 

сло вы». Да лей цi ха прай сцi на кух ню, 

каб нi хто не па чуў, iнакш (па пя рэдж ва-

юць аў та ры гэ тай «ма гii») тыя сло вы не 

па дзей нi ча юць. Апы нуў шы ся на кух нi, 

трэ ба ўклю чыць га за вую плi ту — усе 

чатыры фа ер кi, але не за паль ваць 
iх. За ста ло ся са мае лёг кае — лег чы 
спаць. Пас ля гэ та га аб ра ду дзе цям 
абя ца юць, што пой дзе «ча роў ны газ». 
Ме на вi та ён да па мо жа «пе ра тва рыц ца 
ў са праўд ную Фею агню».

Не ве даю, як у вас, а ў мя не му раш кi 
па ску ры пас ля пра чы та на га. Пра гэ тую 
жах лi вую гуль ню я да ве да ла ся зу сiм 
ня даў на ад ма лод ша га бра та, якi ву-
чыц ца ў 3 кла се. На днях ён вярнуўся 
да до му са шко лы i рас ка заў, што яго 
ад на клас нi ку прый шоў ад не вя до ма-
га ад праў шчы ка дзiў ны ма лю нак. Той 
хлоп чык па ка заў яго сва iм баць кам i, 
дзя куй бо гу, з iм нi чо га не зда ры ла ся.

Псеў да ма гi, якiя ажыц цяў ля юць рас-
сыл ку, ка рыс та юц ца на iў нас цю ма лых, 
iх ве рай у цу ды i жа дан нем на блi зiц ца 
да лю бi мых пер са на жаў з мульт фiль-
маў i ка зак. На жаль, у наш час мно гiя 
дзе цi ўжо з шас цi га доў ма юць воль-
ны до ступ да iн тэр нэ ту, та му знай сцi iх 
у са цы яль ных сет ках не скла да на.

Каб па збег нуць ня шчас ных вы пад каў, 
баць кам, на мой по гляд, не да стат ко ва 
прос та пра вя раць дзi ця чыя па ве дам лен-
нi. Трэ ба быць больш уваж лi вы мi да сва iх 
сы ноч каў i да чок, больш раз маў ляць з iмi. 
Не толь кi тлу ма чыць пра вi лы бяс печ ных 
па во дзiн на кух нi, але i рас каз ваць пра 
iн тэр нэт: ча му там мож на да вя раць, а 
што лепш ка тэ га рыч на па збя гаць. Ма ма 
i та та па вiн ны быць сяб ра мi i га лоў ны-
мi да рад ца мi свай му дзi ця цi. Та ды яно 
бу дзе дзя лiц ца з iмi сва iм па та ем ным. 
Але ра зам з тым вар та заў сё ды быць 
на па га то ве. Не вя до ма, што яшчэ мо гуць 
пры ду маць зла мыс нi кi.

Да рыя ГА ЛОЎ ЧЫЦ, 
ву ча нi ца 10 кла са СШ №54 

г. Мiн ска



«А дзе ці ж ці каў ныя. 
Што за пом няць у ран нім ма лен стве — 
усё жыц цё бу дуць пом ніць».

Еду ў кра му, жар тую з Да нем (4 га ды):
— Ты та ту і дзя ду лю да гле дзіш?
— Так! — уз ра да ваў ся ма лы. — А што ім нель га да ваць? Пі ва?

  

— Да ня, ты бу дзеш ес ці суп?
— Не, я не га лод ны.
— А пі цу бу дзеш?
— Так!
— Ты ж не га лод ны!
— Гэ та ж не ежа, а за да валь нен не!

  

Пад час ды е ты сы ну за ба ра ні лі ес ці цу кер кі. Уба чыў, як я да ста ла ад ну.
— Ад куль узя ла? З май го па да рун ка?
— Не, са свай го. А што, з твай го нель га?
— Мож на, але ж я хва лю ю ся, што па куль мне зноў да зво ляць ес ці цу кер кі, 

дык ні вод най не за ста нец ца...

  

— Ма ма, ты бу дзеш нас са свя там він ша ваць? — пы та ец ца зран ку Даня?
— З якім? — пры кід ва ю ся, што не зра зу ме ла.
— З Днём аба рон цаў Ай чы ны, — гор да ка жа ма лы.
— А што та кое Ай чы на?
— У та ты спы тай, ён жа ў ар міі слу жыў.

  

Па ча ла ра біць ра ніш нюю за рад ку.
— Да лу чай ся да мя не, — за пра шаю ма ло га.
— Не, дзя куй, у мя не ўсё ў па рад ку!

  

— Ну, як та бе? — пы та ю ся ў Да ні пра суп.
— Стаў лю та бе 20 лай каў!

За пі са ла Яна ЛЫЧ КОЎ СКАЯ



Ча ла век — ча ла ве куЧа ла век — ча ла ве ку  

ЯК КА ШУ ЛЯ 
Ў ПО ЛІ ВЫ РАС ЛА

Ма мі ны дзён ні кіМа мі ны дзён ні кі  

20 лай каў... за суп

Будзь це пiль ныя!Будзь це пiль ныя!  

ФЕЯ АГНЮ, СI НI КIТ 
ДЫ РУ ЖО ВАЯ ПАН ТЭ РА:
бяс крыўд ныя гуль нi цi смя рот ная не бяс пе ка?

У су сед няй Ра сii мно гiя баць кi за не па ко е ны не дзi ця чай гуль нёй «Сi нi 
кiт», якая за бi рае жыц цi пад лет каў. Хлоп чы кi i дзяў чат кi ва ўзрос це 
12—16 га доў пра цяг ва юць пад да вац ца на iн тэр нэт-пра ва ка цыю i кан ча-
юць жыц цё са ма губ ствам. Ад нак «Сi нi кiт», «Ру жо вая пан тэ ра» i iн шыя 
ана ла гi — не адзi ная па гро за су час нас цi. У той час ка лi пад лет каў пры-
му ша юць пра чы нац ца а 4.20 ра нi цы i ра бiць з са бой страш ныя рэ чы, 
жах лi выя па ве дам лен нi па ча лi атрым лi ваць i вуч нi ма лод шых кла саў.


