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Найбольш складаным для баць-
коу з ' я у л я е ц ц а а в а л о д а н н е 

практычным мехашзмам рэал1зацьм 
таго щ жшага метаду выхавання. 
HaeipaHHi, анал1з пюьмовых (анке-
тных) i вусных адказау дзяцей па-
казваюць, што адзм i той жа метад 

выкарыстоуваецца розным1 баць-
к-aMi па-рознаму i з розным эфе-
ктам уздзеяння на дзяцей. Най-
большая разнастайнасць, склада-
насць i росюд зауважаюцца пры 
прымяненш метадау пераканання, 
патрабавання, заахвочвання, пака-
рання. Адна катэгорыя бацькоу пе-
раконвае дзяцей з дапамогай до-
6разычл1васц1 i даверл1васц1 5 час 
з н о с ж ; д р у г а я — п а с т а я н н а г а 
стрымл!вання слова i дзеяння; трэ-
ц я я — л о п ю уздзеяння станоучага 
прыкладу; чацвёртая—надакучл1вых 
павучанняу, папрокау, вокрыкау, 
пагроз; пятая—пакаранняу, у тым 
л1ку i сочных . 

Уяв1м сабе: к а т бацью выхоува-
юць дзяцей толью дабрынёй, пры-
чым пастаянна патураюць уЫм ix 
патрэбам, запытам, капрызам, 
тады у сямЧ, а значыць, i у гра-
м а д с т в е а б а в я з к о в а з ' я в я ц ц а 
людз1, яюм будуць характэрны та-
юя якасщ, як усёдазволенасць, 
безадказнасць, бязволле, непа-
вага да Ышых людзей, любаванне 
сваёй персонай, адкрыты, сха-
ваны щ' вытанчаны эга1зм. Уявг'м 
адваротнае: бацью выхоуваюць 
дзяцей толью строгасцю, пастая-
нна патрабуюць нешта выконваць, 
кантралююць кожны крок, пры гэ-
тым праяуляюць незадаволенасць 
i падазронасць. Тады у сямЧ, а 
значыць, i у грамадстве з'явяцца 
людз1, для яюх будуць характэрны 
крывадушнасць, падазронасць, 
грубасць, агрэЫунасць, недыс-
цыплжаванасць, тжывасць, жор-
сткасць i да т.п. 

Дзе ж знаходзщца правшьны ад-
каз на пастауленае вышэй пыта-
нне? Большасць айчынных i заме-
жных вучоных, педагогау, бацькоу 
адказваюць на гэтае пытанне так: 
"У выхаванж дзяцей неабходны 
адначасова i любоу i патрабаванне, 
ix аргажчная узаемасувязь i узаема-
дзеянне". Таю адказ пацвярджае i 
народная мудрасць: "Люб1 дзщя 
так, каб любов1 не ведала", "Kani 
матка сына бапуе, пятлю на шыю 
гатуе", "Дай дзецям волю, то сам 
улезеш у няволю". 

Дзецям заусёды патрэбна баць-
коуская, асабл1ва мацярынская 
любоу (пад ёю разумеюцца пауся-
дзённыя добразычл1выя адносжы 
мац1 i бацью да дзяцей: пяшчо-
тнасць i ласкавасць, бл1зкасць i-
Ымпатыя, клопат i дапамога). Для 

чаго ж яны iM патрэбны? Магчыма, 
ix можна нечым замяжць? 

...У Францьм был1 створаны узо-
рныя яож з найстражэйшым выка-
наннем правшау ririeHbi. У ix вы-
хоувалюя дзещ з бедных сем'яу. 
Спецыялюты л1чыл1, што у гэтых 
яслях у стэрыльных умовах дзещ 
будуць паунацэнна разв1вацца, 
р а с щ з д а р о в ы м к Аднак вынiKi 
атрымалюя самыя нечаканыя: ра-
звщцё i здароуе дзяцей не толью 
не палепшылюя, а нават з дня на 
дзень стал|' пагаршацца. Чаго ж не 
хапала у гэтых узорных яслях? 

Адказ адназначны: "Дзецям не 
хапала таго, што яны атрымл1ваюць 
у сямЧ,—бацькоускай любовГ'. На-
ват дарослы чалавек без любов1 
бывае сумным, неактыуным, неза-
даволеным. Дз1ця ж без мацярын-
скай любовь асабл1ва ва узросце ад 
4 да 15 месяцау, сур'ёзна хварэе, 
пазней, ужо у школьныя гады, яно 
можа стаць абыякавым да шшых, 
агрэЫуным, жорстю'м, складаным, 
незразумелым. 

Вось яю прыклад прыводзщь 
спецыялют па выхаванж мапеньюх 
дзяцей Лоране Пэрну у кжзе "Ма-
ленью свет вашага дз1цяц1". Адна 
маладая жанчына мела дзвюх дачок 
i вельм1 хацела нарадзщь сына. 
Аднак у яе нарадзтася трэцяя да-
чка. Жанчына была расчаравана. 
Яна забяспечыла малодшую дачку 
yciM неабходным, але не любша яе. 
Дзяучынка ужо у ранняя гады адчу-
вала сябе няшчаснай, што адбтася 
на яе разв1цц1. 3yciM маленькая, яна 
не бачыла усмешю мац|, не адчу-
вала яе пяшчотных рук, Kani вучы-
лася хадзщь; не чула яе ласкавага 
голасу, каni вымауляла першыя 
словы. У вын1ку усё у яе было за-
паволеным: i усмешка, i хадзьба, i 
мова... 

Для дз1цяц1 дашкольнага узросту 
любоу i ласка мац1, бацьк1, 

эмацыянальнае адчуванне у сямЧ 
застаюцца самай вялкай каштоуна-
сцю, больш важнай, чым матэрыя-
льны дастатак ц1 моднае адзенне, у 
яюя бацью прыб!раюць сына u,i да-
чку, каб зайздроецш! !ншыя. 

Паназ1райце за ceaiMi дзецьм1, i 
вы зауважыце, як яны, асабл1ва у 
дашкольным i малодшым школьным 
узросце, часта дапытваюцца, щ лю-
6iue вы ix. Для чаго гэта iM патрэ-
бна? Для таго, каб адчуць абароне-

БЕЛАРУСКАЯ 
СЯМ'Я: 
СЁННЯ 
Метады сямейнага 
выхавання 
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Метады сямейнага выхавання 

насць, упэуненасць, надзейнасць 
свайго станов1шча у сямейным 
м1кракалектыве, наогул у жыццк 
Кал! дэец1 адчуваюць любоу, ласку, 
клопат, то у ix праходзЦь лачуццё 
страху, зжмаюцца трывожнасць i 
неспакой, зжкае няупэуненасць у 
дзеяннях i учынках. 

У першыя месяцы жыцця дз1цяц1, 
кал1 у яго фарм1руюцца самыя не-
абходныя жыццёвыя навыю, Maui не 
пав1нна паюдаць яго на доуп час. 
Але у жыцщ бываюць i разлую ма-
лога дз1цяц1 з любячай мац|. Л.Пэ-
рну выдзяляе 3 стадьм разлую ма-
лога з мац'|. 

Першая стадыя . Разлука пра-
цягваецца ад 8 да 15 дзён. У гзты 
час адны дзещ могуць "замкнуцца", 
стаць uixiMi, MaywiiBbiMi, абыяка-
вым1, шшыя пачынаюць плакаць, 
крычаць, капрызщь. У час кармле-
ння, пераапранання, купания яны 
праяуляюць смутак i трывогу. У дж 
разлую з Mauj дз|'ця губляе апетыт 
i сон, ад чаго худзее. 3 вяртаннем 
Maui дз1ця хутка прыходзщь у нар-
мальны стан. 

Другая стадыя. Разлука праця-
гваецца некалью тыдняу. У гэты пе-
рыяд у дз1и^и! могуць з'явщца рас-
стройствы страужка, важты, агуль-
нае недамаганне. Maui вяртаецца, i 
дз1ця праз некалью дзён прыходзщь 
у норму. Але у яго паводзшах за-
стаюцца неспакой i трывожнасць, 
кал1 Maui адсутжчае. Пасля перажы-
тай разлук!' (сапрауднай драмы) 
дз1ця пачынае плакаць нават тады, 
кал|' Maui апранае палгго, каб не-
куды ВЫЙСЦ1'. 

Трэцяя стадыя. Разлука праця-
гваецца больш за 4 месяцы. Такая 
працяглая разлука з Maui мае для 
дз1цяц1 сур'ёзныя, часам непапрау-
ныя BbiHiKi, пасля чаго яно будзе 
мучыцца усё жыццё. У яго з'явяцца 
нервовасць, падазронасць, неу-
спрымапьнасць перамен i да т.п. Па-
добныя рысы, як сведчаць Ha3ipaHHi, 
прысутжчаюць у тых дзяцей, яюя доу-
ri час был1 пазбаулены мацярынскай 
любов1, паюнуты Maui ui выхоувалюя 
бессардэчным1 людзьмк 

Практычныя п а р а д ы мацк 
1. Не расставайцеся з дз/'цем 

ранняга узросту больш чым на два 
тыдн1. А калi вам усё ж трэба 
адлучыцца, ракщайце малога з 
тым1, хто яго люб'щь—бабуляй, ся-
строй цi з iHLUbiM чалавекам. Пры-
чым аддавайце перавагу не гаму, 

•кто мае навык абыходжання з 
дз'щем, але абыякавы да яго, а 
гаму, хтохаця i неумее добра абы-
ходз'щца з малым, але чыстасардэ-
чна люб)ць яго. 

2. Пры вяртаннi да дз1цяц! не пе-
ражывайце, кал/ яно будзе разгубле-
ным, расстроеным, адвернецца ui не 
падыдзе да вас. За перыяд, калi вы 
адсугн'1чал1, яно прывыкла да /ншага 
чалавека, з яюм яму было добра. Не 
спяшайцеся за адз/'н дзень вярнуць 
да сябе прыязнасць дз1цящ\ Неабхо-
дны 2—3 тыдн1, пакуль малое зноу 
прывыкне да вас. 

3. Калi вы зауважыл/, што у 
дз'щяцi з'яв'ш'/ся дрэнныя звычю, не 
спяшайцеся адразу выпрауляць 
па мыл к! тых, з юм знаходзшася 
дз'щя. Жыццё малога не вынос/ць 
рэзк/'х перамен. 

4. Калi вы працуеце, пакщайце 
дз'/ця на некага з родных, бл'мюх ui 
на чулл'тую няньку. 

5. Kani вы аддаяце малога у ясл!, 
яму трэба дапамагчы прывыкнуць 
да новага рэжыму. Прывыканне бу-
дзе паспяховым, Kani выхавальнш i 
нянью праявяць цеплыню, увагу, 
пяшчотнасць. 

Яюя п р а в м ы трэба памятаць 
пры выказванж любое! д а дзя-
цей? 

1. Праяуляйце у адносшах да 
дзяцей як мага часцей натуральную 
чалавечую любоу, увагу, дабрыню i 
ласку. Ужо немаулятка зараджае-
цца эмацыянальным станам мацi. 
Яго самаадчуванне вызначаецца яе 
самаадчуваннем: спакойная мацi— 
не хвалюецца дз'щя, трывожная 
мац/—трывожыцца дз'щя. Адмоуныя 
эмацыянальныя перажыванш, па 
даследаваннях вучоных, прыво-
дзяць да змен на б'тх1м'1чным 
узроунi—парушаюцца ф'1з1яла-
пчныя механ/'змы нервовай cic-
тэмы i асноуных унутраных орга-
нау (дз1ця дрэнна есць i сп'щь, 
1'кае, зрыгвае, неспакойна сябе па-
водзщь, у яго парушаецца рытм ды-
хания, паторгваюцца губы, павею, 
пальчыю i да т.п.). Станов'щца зра-
зумелым, чаму для мацi, асабл'юа 
маладой, так важна умець штодзё-
нна праяуляць у адносшах да ма-
ленькага дз/цяц/ мацярынскую лю-
боу, клопат, пяшчотнасць, ласку. 

2. Пры выказванн! да дз/'цяц1 
любое/ i кпопату узбагачайце i ра-
зв'тайце яго у сумесных знос'шах 
i дзейнасц/'. Трэба не проста 

люб/'ць i "пасцГ дзщя цэлы дзень. 
Длядзщяц/ важна, якз \м уступаюць 
у знос1ны, арган'/зуюць гульш i 
дзейнасць. 3 мэтай паунацэннага 
разв 'щця дзяцей бацью займаюцца 
з /м/розным) в 'щам! хатняй працы— 
шыюць, вяжуць, тшуць, чытаюць, 
малююць, майструюць, вырабля-
юць цацю, а таксама катаюцца на 
лыжах, каньках, санках, гуляюць у 
розныя спартыуныя / народныя 
гульнi, наладжваюць сямейныя 
святы. 

3. Пры праяуленн'1 любоеi i ласю 
да дзяцей не саромейцеся праяу-
ляць ix у адносшах адзш да аднаго. 
У практыцы сямейных адноан зау-
важана, што звычайна мапенью сын 
3—5 гадоу выказвае рамантычную 
любоу да мац1, а дзяучынка—да 
бацью. Пры гэтым бывае, што ма-
леньмя "улюбёныя" наладжваюць 
сцэны рэунасц/', жадаюць "ажа-
н'щца" з матуляй ц/ "выйсц/ замуж* 
за бацьку. Бацькам не трэба бая-
цца гэтых дз1цячых пачуццяу, бо 
яны хутка праходзяць. Бывае, што 
бацька ц/ мащ' пры сцэнах рэунасцi 
губляюцца, спрабуюць дагадзщь 
дз'щяц/', менш увап удзяляюць адз'м 
аднаму, робяць выгляд, што яны 
наогул адэ1н аднаму абыякавыя. 
Гэта вял'жая памылка. Бацью не па-
в'/нны саромецца паказваць у 
адносшах адз 'м да аднаго любоу, 
ласку, пяшчотнасць, увагу, клопат. 
Тады i дзец/ прывыкнуць да таю'х жа 
адносш i праявяць ix пазней у ceaix 
сем'ях. 

Kani i як лепш прад'яуляць да дзя-
цей патрабавальнасць? Пра-

ктыка сямейнага выхавання адзна-
чае, што нярэдка сустракаюцца 
вельк/п цяжюя дзец1 ужо у ранжм 
узросце. Гзта свайго роду малень-
к1я патрабавальныя "тыраны" у 
адносЫах да Maui i Ышых членау 
сямЧ (плач уначы, пастаянныя ра-
здражняльныя крыю, уладарная па-
трабавальнасць у той момант, кал) 
iM хочацца ecui, i iHm.). Любячыя 
Maui губляюць сон i спакой. А кал! 
дзец|' падрастаюць i становяцца да-
школьн1кам1 i падлеткам!', Maui гу-
бляюць здароуе, работу, радасць 
жыцця. Менав'|та таму вучоныя i 
бацью цвёрда упэунены, што да 
дзяцей трэба як мага раней прад'-
яуляць патрабаванж дысцыплЫы i 
паслушэнства. 

Ад нараджэння да 8 месяцау 
дз!ця адчувае патрэбу у падтры-
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мцы, дапамозе, любовь мацярын-
скай цеплыж. Mau,i, бацька, Ышыя 
члены сямЧ стараюцца усё гэга 
даць малому, што натуральна i ра-
зумна. Але ужо на б — 7 - м месяцы 
жыцця некаторыя дзец! пускаюць у 
ход "х^трыя" сродю (гучны роу, жа-
ласны плач, рэзю крык, пагражаль-
нае тузанне рукам1, HaraMi, yciM це-
лам), каб прымусщь дарослых вы-
конваць усе ix капрызы. Вопытныя 
маш правильна робяць, Kani даюць 
магчымасць сыну (дачцэ) у меру па-
плакаць (плач-капрыз), накрычацца 
(крык-капрыз), патузацца (тузанне-
капрыз). Тым самым мащ не даюць 
магчымасщ маленьюм "тыранам" 
узяць над iMi верх, своечасова спы-
няюць у ix "дыктатарсюя" замашю, 
яюя пачынаюць разв!вацца. 

А д 8 д а 15 м е с я ц а у мнопя 
дзец1 робяць спробу устанавщь 
сваю уладу над бацькамк Яны ima-
руюць патрабаванж дарослых, бя-
руць розныя прадметы i рэчы, ле-
зуць усюды, дзе толью можна. Каб 
прывучыць таюх дзяцей да парадку 
i паслухмянасц), трэба праяуляць 
с п а к о й , цярпл1васць , н а с т о й -
л1васць, не ужываць грубасщ, жор-
сткасщ, ф1з1чных пакаранняу. Дзей-
сным сродкам з'яуляецца пераклю-
чэнне ц1 адцягванне yeari. 

Ад 1,5 д а 2 гадоу. Гэты узрост 
такш называюць "першым падле-
ткавым узростам", Kani дзец1 часцей 
не слухаюць бацькоу. Малыя псу-
юць у доме рэчы, цягнуць у рот ро-
зныя прадметы, усё б'юць, разл1ва-
юць, рассыпаюць, размалёуваюць. 
Тактыка бацькоу тут павтна быць 
наступнай. Разам з дзецьм1 гуляйце 
у цацю, разглядайце i бярыце у рую 
бяспечныя рэчы i прадметы. Хавай-
це рэчы, яюя б'юцца, i прадметы, 
яюя рэжуцца. Прывучайце да выка-
нання патрабавання "Не чапай!" 
(запалю, электрапрыборы, разетю, 
т э л е в ^ з а р , м а г ж т а ф о н i i n m . ) . Kan i 

дз1ця "наумысна" не выконвае ва-
шы п а т р а б а в а н ж , п р ы м я н я й ц е 
пакаранне у наступных выпадках: 
кал! кшчаце—яно не падыходзщь щ 
уцякае; кал1 кладзяце спаць—яно 
крычыць ц1 паджмаецца; кал\ б'е 
свойсюхжывёл, бращка, сястрычку, 
незнаёмага малога. Пры пакаранж 
менш за усё трэба прыбягаць да 
традыцыйнага шлёпання, сцюкання 
дз1цячай рую, рэзкага тармасення, 
настьнага трымання за руку у час 
хадзьбы i г.д. Лепш пераключаць 
дз1ия, адцягвацьувагу, гладзщь i су-
пакойваць, на некаторы час па-

садзщь на канапу, у крэсла, паста-
в1ць у куг i да т.п. 

Ад 5 да 10 гадоу. Пры прыву-
чэнж дзяцей гэтага узросту да па-
радку, дысцыплты i паслушэнства 
бацью павЫны ясна акрэслщь тыя 
асноуныя палажэнж, яюм! яны бу-
дуць юравацца у сямЧ: 

1) дзещ павЫны ведаць, яюя па-
водзжы з 'яуляюцца дапушчаль-
ным1, а яюя—недапушчальным1; 

2) Kani дзец1 выказваюць адкры-
тую непаслухмянасць (непако-
р н а с ц ь ) , то б а ц ь ю п а в ш н ы 
дзейжчаць рашуча i непрым1рыма, 
каб абавязкова атрымаць перамогу; 

3) пасля атрымання nepaMori 
трэба супако1ць дз1ця, даць яму ад-
чуць, што яго па-ранейшаму лю-
бя ць; 

4) бацью павЫны ведаць, у яюм 
выпадку дзеш праяуляюць свядо-
мае непаслушэнства, а у яюм—про-
ста дзщячую безадказнасць. 

Акрамя гэтых асноуных палажэн-
няу бацью павЫны выконваць рад 
правтау. 

1. Не змешвайце патрабаван-
не з надакучл/'вай апекай, з па-
стаянным прыставаннем да 
дз/цяц/ на кожным кроку ("Нель-
га!", "Не крычы!", "Не бегай!", 
"Не круцюяГ, "Упадзеш!" i да 
т.п.). 

2. Пры забароне парных 
дзеянняу усё ж давайце 
дзщяцi магчымасць часцей 
"памыляцца", каб яно само 
зразумела, што "добра", а 
што "дрзнна". 

3. Пры забароне яюх-небудзь 
учынкау пазбягайце незразуме-
лых для дзяцей зваротау: "Не 
pa6i больш дрэнна!", "Не будзь 
брыдюм хлопчыкам", "Не ся-
бруй з дрэннай дзяучынкай!" i 
да т.п. 

4. Пры забароне чаго-не-
будзь растлумачце прычыну за-
бароны. Напрыклад, нельга гу-
ляць з мячом у кватэры, бо мо-
жна нешта разбщь, сапсаваць, 
запэцкаць. 

5. Патрабаванне "афармля-
йце" у займальную гульнявую 
форму (дапамажы бабулi, ба-
цьку, мац/ у дарослай працоу-
най справе: пячом разам nipari 
да сямейнага свята, чысц^м 
"палубу-падлогу", каб на ёй 
распачаць спартыуную гу-
льню). 

ГЭТА Ц1КАВА 

10 ТАЙН 
НЕМАУЛЯЩ 

Плод у жываце Maui не плавав бессэн-
соуна 9 водах, як якая-небудзь раслтка. 
Самыя сучасныя даследавани паказал1, 
што, пачынаючы з чацвёртага месяца ця-
жарнаод, чалавечы плод валодае свядо-
масцю. ЁН "ведае", што робщца вакол,— 
адчувае, чуе i па-свойму усё разумев. 
Чатырохмесячны плод рэагуе на 9нутра-
ныя змяненж у лоне Maui i на знешн1я ра-
здражняльн1к1, як1я даходзяць да яго. Кал1 
яму штосьщ не падабаецца, ён варочае-
цца ui б'ецца нагам). 

Амерыканск1Я спецыял1сты пасля 
шматгадовых даследаванняу падрыхта-
eani "табл1цу свядомасщ" чалавечага 
плода пасля чацвёртага месяца цяжа-
рнасцк Вось дзесяць пункта? з гэтай та-
6Л1ЦЫ. 

1. Плод валодае пачуццём густу i, як 
усе дзец|, люб!ць салодкае. Увядзенне, 
напрыклад, глюкозы 9 плодныя воды па-
скарае яго глыгальныя pyxi, а упырсква-
нне ёду, наадварот, запавольвае ix, пры-
чым плод крывщца ад апды. 

2. Плод рэагуе на раздражняльню 
звонку. Напрыклад, дотык да губ выклкае 
у яго смактальныя pyxi. Пя^месячны плод 
рухае галоукай, кал1 яе пагладзщь рукой, 
а палгванне жывата мац> халоднай ездой 
выюжае 9 яго гнеу, i ён б'е ножкам!. 

3. Плод дyблipye дзеянн! i нават на-
строй Maui. Ён дрэмле, Kani Maui засынае, 
прачынаецца разам з ёю. Кал1 мац> спа-
койная, у добрым настро!, адпачыушая, то 
i плод паводзщь сябе спакойна. 

4. Вядома, што курэнне шкоднае для 
будучага дз1цяц|, i яно аб гэтым ведае! I 
настольк1 не пераносщь курэння, што на-
ват тады, кал! Maui падумае, ui не заця-
гнуцца цыгарэтай, яго сэрца пачынае ча-
ста 6iuua, Гэта адбываецца таму, што 9 
вынку курэння плод атрымл1вае менш 

-кюлароду, што выклкае 9 яго балючыя су-
Tapri. А адкуль ён можа ведаць аб жаданн! 
Maui закурыць? Гэта проста: жаданне 
атрымаць дозу нжащну парушае гарма-
нальную сютэму Maui. 

5. Яшчэ не народжаныя дзец| aanaMiHa-
юць словы i цэлыя выразы! Напрыклад, 
мац1 двухгадовай дачи была вельм1 зда!у-
лена, Kani дзяучынка рагтгам пачала паута-
раць: "удых-выдых, удых-выдых". А гэта 
6bmi каманды з курса9 для будучьк Maui. 
Або |ншы выпадак. Маленькая двухгадовая 
францужанка добра разумела па-англ1йску, 
паколыа яе Maui 9 час цяжарнасщ праца-
вала 9 амерыканскай ф1рме 9 Парыжы. 

6. Плод чуе музыку, ЁН не цергпць 
рока, але 9 яго "узн1маецца настрой" пры 
гуках музык! Бетховена, i ён "млее" ад Bi-
вальдз1. Спакойная музыка 9сыпляе яго. 

7. CsapKi бацькоу шкодзяць плоду 
больш, чым нжацш або алкаголь. Яны мо-
гуць выклкаць нават выкщыш. 

8. Плод рэагуе на святло. Яркае свя-
тло, наю'раванае на жывот мац|, выкл^ае 
9 яго стан уцёка9. Ён пераварочваецца 9 
жываце, змыкае naeeKi. 

9. Яшчэ не народжаныя дзец( слуха-
юць бацько9, рэагуюць на 1нтанацыю ix го-
ласу. Кал! да ix звяртаецца бацька ui Maui, 
яны супакойваюцца, рытм ix сэрца пры-
ходзвць у норму. Урачы раяць, каб Maui як 
мага часцей звярталася да будучага 
дз|цй4. Пасля нараджэння таыя дзец| бы-
ваюць больш спакойным!, не так часта 
плачуць. 

10. На ф1з1чныя тра9мы Maui плод рэ-
агуе 9жо з другога месяца жыцця. Kani 
злёгку стукнуць па жываце мац|, то ён як 
бы хаваецца, шукае выратавання. 
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