АКЦЫІ

ПІСЬМЕННІЦА
Ў ДЗІЦЯЧЫМ САДКУ
Сустрэча дзяцей з пісьменніцай супала з іншай тэматычнай акцыяй і супала,
трэба прызнаць, вельмі ўдала. У гэтыя летнія дні гродзенскі дзіцячы садок №
79 праводзіць Тыдзень роднай мовы. Вопытныя педагогі добра разумеюць,
што далучыць сѐння дзіця да таго, што фактычна павінна быць з нараджэння
закладзена ў яго свядомасці, можна толькі з дапамогай мастацтва – мастацтва
слова. Мяняюцца часы, мяняюцца светапогляд, стаўленне чалавека да
асноўных каштоўнасцяў, а мастацтва вечнае; яно, як генетычны код, як
магічнае люстэрка, падахвочвае чалавека павярнуцца тварам да сваѐй
уласнай сутнасці, да сваіх нацыянальных вытокаў. І зробленыя ў вельмі юным,
дзіцячым узросце гэтыя крокі могуць у далейшым стаць лѐсавызначальнымі
для чалавека на ўсѐ астатняе жыццѐ.
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А.І.Дубко Гродзенскага аблвыканкама
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Ганна
СкаржынскаяСавіцкая. Пісьменніцу ўжо добра
ведаюць вучні малодшых класаў
многіх гродзенскіх школ. Яе творы
рэгулярна з'яўляюцца на старонках
рэспубліканскіх дзіцячых часопісаў.
Кожная новая кніга Г.СкаржынскайСавіцкай карыстаецца попытам і не залежваецца на прылаўках кнігарняў
краіны. Кожная сустрэча з пісьменніцай – яркае, незабыўнае падарожжа ў
чароўны свет дзіцячых фантазій, увасобленых у дынамічных, напоўненых
інтрыгамі і прыгодамі літаратурных сюжэтах. Асноўны закон творчасці Ганны
Іосіфаўны – даступнасць вечных ісцін, самых галоўных паняццяў, галоўных
каштоўнасцяў свядомасці маленькага чытача. А сярод прыярытэтаў гэтага
дыялогу – Радзіма; родная зямля; родная, матчына мова. У кожным сюжэце

ненадакучліва і амаль незаўважна – на лідзіруючых пазіцыях аказваюцца
толькі станоўчыя якасці чалавека: дабрыня, адвага, высакароднасць,
шчырасць, шчодрасць… Шчордрымі на эмоцыі і ўражанні заўсѐды
атрымліваюцца і сустрэчы з пісьменніцай. Таму што маленькі, самы
патрабавальны чытач не толькі разумее, але і адчувае роднасць, блізкасць,
важкасць таго, аб чым чуе ад госці, аб чым гаворыцца на стаоронках яе твораў.
Пісьменніца прадставіла свае кнігі, распавяла аб іх стварэнні, іх героях і
сюжэтных паваротах, прачытала любімыя гісторыі, падзялілася творчымі
планамі. Дзеці слухалі пісьменніцу з вялікай цікавасцю. У дзіцячым садку пануе
свая, асаблівая атмасфера бесклапотнага дзяцінства. У гэты дзень сустрэчы з
сапраўднай дзіцячай пісьменніцай сюды прыйшлі і створаныя ѐю вобразы;
прастору запоўнілі разнастайныя эмоцыі, важныя, але такія простыя і
зразумелыя словы. Прыйшлі, каб запомніцца, каб яшчэ доўга жыць і
пяшчотнай цяплынѐй адгукацца ў маленькіх сэрцах.
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