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Вступ
Читати казки дитині на ніч — традиція, що склалася багато століть тому. Під казочку дитинча вгамовується після активного дня, налаштовується на нічний сон. Під
заспокійливий батьківський голос вона заплющує оченята й поринає у фантастичний світ. І саме лагідний голос мами чи тата заколисує малюка, дає йому впевненість
у тому, що все гаразд, що поруч із ним — люблячий дорослий, який нікому не дасть
його скривдити.
Таким чином у дитини встановлюється міцний емоційний зв’язок із батьками.
Якщо ви вдень працюєте й не маєте змоги виділити досить часу на спілкування з
малечею, то читання казки на ніч може допомогти надолужити цей час. Адже ви не
лишень розповідаєте дитині якусь історію, ви спілкуєтеся з малям, щось пояснюєте,
відповідаєте на запитання дитини, завдяки чому перед нею відчиняються двері у
дивовижний світ повчальних казок та історій. Згодом, коли дитина виросте, вона
із вдячністю згадуватиме пору, коли її заколисував ніжний мамин голос. Або коли
тато читав якусь казку і дитині стало страшно, і як тато лиш однією мудрою фразою
заспокоїв малюка й той більше ніколи не боявся химерного бабайки.
Завдяки такому спілкуванню з дитиною справді встановлюється особливий зв’язок, який згодом переростає у тісне спілкування, міцну душевну єдність.
А ще читання казок на ніч спонукає дитину вранці глибше зануритися у питання,
яке її зацікавило в казці. Це породжує нові запитання, спільне з дорослими знаходження відповідей на них і як наслідок — потужний інтелектуальний розвиток дитини. Ви прочитаєте дитині притчу-казку про те, як жабка, щоб вижити, наполегливо
борсалася в глеку зі сметаною і зрештою збилося масло, що і врятувало героїні життя.
А вже наступного дня можете продовжити обговорювати дану притчу й пояснити,
наприклад, як виробляється молоко і який тривалий процес відділяє пакет молока в
супермаркеті від корови, що пасеться на луці.
Ще одним позитивним моментом спільного читання з дитиною є прищеплення
любові до книжки. Коли малюк довідується, що окрім яскравих ілюстрацій книжка
дарує море емоцій: позитивних і не дуже, що з книжки можна дізнатися багато нового, їй хочеться мати все нові й нові видання, на різні теми. Дитина пізнає світ, в неї
виховується художній смак. З часом вона вже напевне знатиме, книжки якого жанру
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їй до вподби. Обов’язково запишіть свого дошкільника до бібліотеки. Таким чином
дитина матиме доступ до величезного масиву книжок, у неї буде добрий порадник і
друг — бібліотекар, в неї з’являться нові друзі, нові теми для спілкування. З часом ви
зі здивуванням помітите, що ваша дитина знінюється, і ці зміни позитивні.
У даній книжці міститься тридцять казок-притч, кожна з яких несе певну добру
ідею. День за днем слухаючи різні історії про пригоди людей і звірів, ваша дитина
довідається, як у тій чи іншій ситуації можуть поводитися герої. Як інколи люди можуть поводитися, наприклад, коли хворіють, і як варто реагувати на не надто адекватну поведінку.
Ви можете прочитати своїй дитині багато подібних книжок, можете розповідати
чимало життєвих ситуацій, наводити безліч прикладів із власного життя. Але пам’ятайте: найціннішим прикладом для дитини буде ваша поведінка. Дитина дуже уважно спостерігає за тим, як у тій чи іншій ситуації поводиться її батько чи мати, що
говорить, і як губка від вас усе всотує. Якщо ви ввечері прочитали притчу про те, як
лиска цупила у своїх сусідів різні речі, а наступного дня вихвалятиметеся, що з офісу
принесли пачку паперу, то дитина повторить ваш учинок, а не зрозуміє, як героїня
притчі, що красти не можна.
Тому передусім будьте гідним прикладом для вашої дитини — і вам ніколи не буде
за неї соромно.

Шановні дорослі!
Ви тримаєте у руках не просто казки для малюків, це історії-притчі, оповідки про
людей і тваринок, що потрапляють в різні життєві ситуації. Кожна подібна історія
може статися з будь-ким із нас. І дуже важливо, щоб дитина, довідавшись про вчинки
того чи іншого персонажа, знала, як правильно має вчинити.
Книжка містить три розділи:
• Притчі про добро

• Притчі про сімейні цінності, родину

• Притчі про дружбу, друзів та взаємодопомогу.
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У кожній з історій закладено певний виховний момент, який дитина має засвоїти.
Інколи він «лежить», як то кажуть, на поверхні. А є історії, з яких читач не одержить
конкретної відповіді, тобто йому дається можливість самостійно над нею поміркувати і визначити, що добре, а що — погано.
Під час обговорення з дитиною притч дуже важливо дорослому висловлювати і
власну точку зору, адже пам’ятайте: ви є авторитетом для вашої дитини, вона прислухається до вашої думки, їй дуже важливо знати, як саме ви відреагуєте на історію,
наприклад, із лінивим кроликом Веньком. Адже часто дитині й справді дуже важко
виконувати фізичні вправи, а надто вранці, або ж у дитячому садочку, коли ще й,
наприклад, у дитини не встановлений контакт із вихователем. Ситуації, наведені у
притчах для дітей,— це лише начерк подальшої вашої теми для спілкування з дитиною — пам’ятайте це.
Для загального розвитку на початку кожного розділу розміщено афоризми і приказки. Їх ви також можете використати для цікавого і корисного спілкування з дитиною. Після прочитання кожної притчі попросіть малюка визначити, яка приказка
підходить до неї, поцікавтеся, чому він так вважає. Якщо дитина не може визначитися, допоможіть їй — підкажіть і поясніть свою думку. Час від часу запитуйте в малюка, чи запам’ятав він якусь із приказок, якої притчі вона стосувалася тощо. Таким
чином ви розвиваєте пам’ять дитини.
Наприкінці кожної притчі є запитання по сюжету, що допоможуть вам продовжити спілкування з дитиною на певну тему. Обговорити притчу ви можете і наступного
дня. От побачите, ваше допитливе маля не обмежиться питаннями, які ви їй ставитимете по сюжету, і неодмінно й вас запитає про те, що її турбує.
Насолоджуйтеся спілкуванням із вашою крихіткою — це подарує незабутні враження вам обом!
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Притчі
ПРО ДОБРО
Афоризми
Добре роби — добре й буде.

•

Добро починається з тебе.

•

Раз добром налите серце вік не прохолоне.

•

Добро не пропадає, а зло вмирає.
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Про бобра
Бобер був справжній будівельник і майстер, який що вхопить,
як кажуть, те й зробить. Усі звірі в долині звертались до нього
хто з чим. Зайчикові він замінив замок у дверях. Білочці поміг
обладнати комору в дуплі. Мишці змайстрував меблі у спальню.
Як тільки в кого трудність яка — одразу біжить до пана Бобра.
От за роки праці інструмент у пана майстра зовсім знепридатнів. Бідолаха вже навіть кран у власній хатці не міг підкрутити
і гайковий ключ довелось позичати в сусіда.
До всього сталося у Бобра справжнє лихо. Знялась у долині
сильна злива, і в річці так піднялася вода, що зірвала Боброву
хатку й понесла геть. Горопаха сам ледве врятувався і встиг захопити з собою трохи речей.
Сів тоді на березі, вилив воду з черевика, викрутив одяг, підпер голову лапкою, сидить, думає, що ж його далі робити. Нема
ж де заночувати навіть. А щоб звести нову хатку, потрібен інструмент. А в Бобра хіба що сокира тупа та поламані обценьки — що тут побудуєш.
Коли ж чує позаду себе:
— Сюрпри-и-из!
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Обертається бобер, бачить, стоять перед ним усі мешканці
долини. Вовчик прийшов з великою лопатою, білочка притягнула моток мотузки, лисичка — дощок. Кожен щось мав із собою.
— Друже Бобер, — озвався хтось із звірів, — ти кожному з
нас у пригоді ставав, допоможемо й ми тобі!
І гуртом узялися до роботи. Звірі пиляли, носили, стукали і
нарешті, як місяць викотився на небо, довели роботу до кінця.
Боброва хатка була готова. Вийшла вона навіть краща за попередню.
— Любі друзі, взавтра запрошую всіх на вхідчини! — оголосив щасливий Бобер.
Назавтра у Бобровому дворі й в усій околиці лунав веселий
гомін, грала святкова музика, а звірів частували різноманітними ласощами. Гості так веселилися, що аж земля гула.
Здогадайся, що подарували Боброві на входини звірі? Авжеж,
новенький інструмент! Адже Бобер — таки найкращий майстер
у всій долині.
Якщо робити людям добро,
їм неодмінно захочеться віддячити.
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Запитання:
1. Розкажи, кому і чим допоміг Бобер?
2. Чому Бобер залишився без житла?

3. Чому звірі подарували Боброві на входини набір
інструментів?
4. Як ти вважаєш, чим можна допомогти людині,
яка залишилася без житла?
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Песик
Загадала якось Натусі мама купити томатів. Пішла дівчинка
на базар, скупилась і йде додому, аж дивиться — сидить біля
ятки гарненький песик, та такий сумний, що аж серце від жалю
стискається.
— Ти чий? — питає в песика Натуся. Той лиш невесело поглянув на дівчинку.
— Невже загубився? — захвилювалась Натуся й давай шукати господаря по всьому базару. То в того спитає, то в того.
Довго вона ходила, шукала, а господаря нема. Час вже й додому
вертатись, мама зачекалася.
І надумала тоді Натуся забрати песика додому, поки господар не знайдеться. «Якби можна було, — думає, — то й собі б
такого красунчика залишила. Батьки напевне погодяться, бо ж
казали недавно, що не проти завести чотирилапого друга».
— Ні, — почувши доньчину історію, — суворо промовив Натусин тато. — Ти хоч уявляєш, як побивається за ним його господар? Та й поглянь, як сам песик сумує. Він уже має дім.
Важко було Натусі визнати правду, та зрештою дівчинка погодилася з татом. І вирішили вони роздрукувати по району ого-
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лошення, а також розмістити інформацію з фотографією песика в соціальних мережах. А вже за два дні на порозі Натусиної
квартири стояла дівчинка, її однолітка.
Як побачив песик господиню, кинувся до неї, лащиться, облизує. Від щастя Софійка, господиня Буніка (так, виявляється,
звали песика), аж розплакалася. Нишком і Натуся змахнула
сльозу. Радісно і жалко їй було. Господиня знайшлась, але тепер
хоч-не-хоч доведеться прощатися з новим другом.
— О, як же, Натусю, я тобі вдячна! — промовила Софійка,
тримаючи на руках песика. — Здається мені, ви з Буніком стали добрі друзі. А чом би й нам з тобою не подружитися? Приходь уранці на собачий майданчик. Вигуляємо разом нашого
непосиду.
І стали відтоді дівчатка подруги-нерозлийвода й невдовзі
гуляли разом вже з двома песиками, адже після того випадку
батьки подарували Натусі маленького тер’єрчика Лакі.
Все загублене має свого господаря.
Коли щось знайшов — доклади всіх зусиль,
щоб повернути господарю. І твоє добро
вернеться сторицею.
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Запитання:
1. Чому тато не дозволив Натусі залишити песика?
2. Як Натуся шукала власника собаки?
Які ще, на твій погляд, можливі варіанти?

3. Як ти можеш охарактеризувати Софійчин учинок?
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Хлопчик, що
врятував місто
Того вечора було так холодно, що господарі навіть собак своїх
забирали на ніч у хату. Малий Ганс повертався додому від рідного дядька. Він дуже поспішав.
— Ніде не барися, тепер швидко темніє, — проводжаючи, застеріг дядько малого. Він не хотів відпускати Ганса, але хлопчина за будь-що волів потрапити додому на вечерю: матуся обіцяла приготувати його улюблену печеню.
Ганс жив у містечку Гарлем, яке стояло на самісінькому березі
моря. Місто оточували високі греблі, сам вигляд яких викликав
у дітей мимовільний трепет, а думка про те, що прорив бодай
однієї з них спричинить до затоплення всього міста, наганяв
страху. Ганс часто ходив на греблі дивитись, чи все гаразд, бо
якось чув від сусіда, що навіть тоненька цівка води, просочившись, здатна зруйнувати всю стіну споруди.
От і цього разу дорогою хлопець навідався на греблю. Аж бачить, зі стіни скрапує вода. Ганс швидко знайшов місце течі й
хотів уже бігти в місто гукнути старших. Коли ж дивиться, а вода
з дірки вже не крапає, а тече цівкою. Ще трохи — і теча прорве
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греблю! Не довго думавши, хлопець затиснув дірку пальцем.
— Лю-ю-юди, на по-о-оміч! — гукнув наляканий хлопець, але
його ніхто не почув.
Довго він отак простояв, урешті промерз до кісток і вкляк.
Не було сил навіть звати на поміч. Але хлопець усе ще тримав
пальця й чекав допомоги.
А вона прийшла, коли надворі вже стояла ніч. Раптово темінь
розітнув вогник ліхтаря, а потім Ганс почув батьків голос.
— Я тут, — поворушив губами хлопець, але голосу не було
чути.
Невдовзі його таки знайшов тато. Він мерщій закутав сина у
своє пальто, ледве почувши хрипке Гансове:
— У греблі дірка, буде лихо.
Батько відразу сповістив городян про небезпеку, греблю було
залатано, а місто врятовано. Так Ганс став справжнім героєм.
Аби не він, містечко змила б руйнівна вода, поховавши всіх жителів під собою.
Пригода ця сталася дуже давно, але історію з мужнім хлопчиком, який урятував місто від потопу, й досі розповідають по
всьому світу.
Добробут твого будинку, міста,
країни починається з тебе.
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Запитання:
1. Чому Ганс часто навідувався на греблю?

2. Чому хлопчик не побіг кликати дорослих на допомогу,
а залишився на греблі?
3. Чому історію про хлопчика Ганса з Гарлема знають
в усьому світі?
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Мереживо
Жили собі дві сестриці Ольга та Міла. Раз плела Ольга шарфик
і наспівувала пісеньку. Аж раптом як підскочить та вигукне:
— Фе! Яка гидота! Поглянь, Міло, який павук на дверях!
— Не чіпай його! — підхопилася Міла.
— Та де вже чіпати, як я й підійти до нього боюсь. Ану, як ти
така смілива, вбий цю заразу! — скривилася Ольга.
— Чим ця невинна істота заслужила смерті? — обурилася
Міла. — Павуки дуже корисні, бо в тенета свої ловлять шкідливих комах.
— То забери його звідси, нехай мене не дратує! — сказала
Ольга.
Міла зітхнула й прибрала павутиння разом з павуком, щоб
заспокоїти сестру. Сьогодні їй особливо хотілось, щоб у домі
був спокій, адже ось-ось із королівського палацу мала прийти
відповідь щодо роботи. Нещодавно сестри відкрили свою справу — мереживну майстерню. Замовлень було дуже мало, хоча
в дівчат виходили непогані вироби. Коли ж мереживом їхнім
зацікавився сам король, і от цього дня вони дожидали в себе
королівської покоївки.
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Раптом продзвенів дверний дзвоник.
— Я спущуся! — вигукнула Ольга і похопилася до дверей.
На порозі стояла гарно вбрана жіночка. В Ольги серце з грудей мало не вискочило. — Проходьте, будь ласка, — промовила
вона.
— Вітаю вас! — урочисто почала королівська покоївка (а то
була саме вона). — Ваші мереживні вироби справді зацікавили
короля. Але я б не поспішала на вашому місці радіти, адже є
одна умова. Якщо виконаєте її — матимете багато замовлень.
А ні, то будьте певні, у палаці вам не зробить замовлення навіть дружина свинопаса. То слухайте ж сюди. Король регулярно
замовлятиме у вас мереживо, якщо кожен ваш візерунок буде
неповторний.
До майстерні Ольга повернулася з похнюпленою головою.
— Неповторні візерунки? — перепитала Міла. І тільки вона
це вимовила, як їй на спідницю один за одним стали падати
павутинки.
— Поглянь! — зраділа вона. — Павутина кожного павука неповторна! Це чи не родичі врятованого павучка вирішили мені
віддячити…
Відтоді дівчата завжди мали вдосталь роботи, а на кімнатних
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дверях красувалася чудернацька павутина. Щоправда, Ольга
завжди обирала місце подалі від павутини.
Не можна вбивати навіть
найменшу комашину — на цей світ
вона з’явилася невипадково.

Запитання:
1. Як ти вважаєш, чому Міла не хотіла вбивати павука?
Що вона з ним зробила?

2. Яким чином сестрам вдалося виконати умову короля
плести мереживо з неповторним візерунком?
3. Чи поборола Ольга боязнь павуків?
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Бамбук
Знайшла пандочка у старому лісі молодий бамбук. Видерлася
на нього і, задоволена, заходилася жувати молоде листя. Була
вона ще маленька, тому ні стебла, ані стовбур, як дорослі тварини, споживати не могла. А треба сказати, що деревце таке
пандочка довго шукала. Нещодавно в цю частину лісу перебралося жити кілька великих родин панд, і соковитого молодого
бамбука на всіх не вистачало. Ото й раділа мала своїй знахідці.
Сидить пандочка вже котру годину на стовбурі й неквапливо
жує листя. Коли дивиться, стоїть унизу пандочка-хлопчик.
— Можна, — питає, — я примощуся внизу на стовбурі? —
Довго шукав собі попоїсти. Бачу, дуже гарне деревце.
Шкода пандочці, що її деревце ще хтось знайшов, але шкода
й родича свого. Зітхнула вона тяжко й відповіла:
— Залазь, але не видирайся до мене близько, мені теж треба
щось їсти.
От сидять вони собі вдвох, панда-дівчинка вгорі, панда-хлопчик внизу, жують неквапом листя бамбука. Вже й день минув,
минула й ніч.
Коли ж де взявся, на ранок, ще один малюк. Гукає:
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— У вас таке соковите деревце! Дозвольте я тут знизу примощуся, листячко пожую?
Здивувався маленький панда: ще тільки вчора він сам хазяйнував унизу, а тепер хтось проситься сюди листя пожувати.
— Жуй, — каже, — тільки до мене близько не підлазь. —
І видерся трохи вище.
Дівчинка-панда на все це згори поглядала. Вона саме виспалась і взялася жувати листячко з нової гілки.
— Дивно, — озвалась пандочка, — ще яких два дні тому мені
бамбука самій ледь вистачало, а тепер ми втрьох поміщаємось.
Як це могло статися?
Ніхто з малюків не знав, що їй відповісти. Аж ось почувся
голос старої панди, яка неподалік жувала ціле старе бамбукове
стебло.
— Бо серця у вас добрі, — усміхнулася вона. — Я вже давно
тут сиджу, і бачу, і тішуся, що ніхто з вас не свариться за місце
на дереві. Розкрию вам, любі, ще один секрет. Рослина бамбук
дуже швидко росте. За місяць на двадцять метрів угору може
вигнатися. Тому й місця вам вистачає. На вашому дереві хоч
щодня по малій панді саджай!
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Щедрість — велика чеснота. Природа нам дарує
стільки добра, що вистане на всіх.

Запитання:
1. Яку частину бамбука їдять панди?

2. Чи хотілося дівчинці-панді, щоб на її дереві ще хтось
живився? Як ти вважаєш, чому вона не прогнала
хлопчика-панду?
3. Як так сталося, що на молодому бамбуку мирно
помістилися три пандочки?
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Кішка Мару
Була собі кішечка на ім’я Мару, і жила вона сама-одна. Ні з
ким не зналася і кожного цуралася. Перебралася кішечка колись із господаревої хати на край лісу й оселилася там у закинутій лісниковій хижі. Завела господарство, копала горідчик і
нітрохи не сумувала.
Нікого не любила Мару, і коли що ставалося, завжди шукала
винного.
Зів’яли квіти? То не Мару їх полити забула, а капосні пташки крильми своїми повисушували! У хаті холодно? То не Мару
пічку не розтопила, а негідниці миші дірки у стінах повигризали — ото вітер і гуляє в хаті. Чого тільки не вигада Мару — аби
на комусь злість зігнати.
І так кожнісінький день. Вийде зранку на горóд і давай на всі
боки сварити кожного, кого згадає. Ото й оминали її садибу
звірі.
Аж одного разу, після великої зливи, послизнулася наша сварлива кішечка на ковзкій багнюці й вивихнула лапку. Спробувала Мару підвестися — не може, так болить їй. Заплакала бідолашна: що робити?
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— Агов! — несміливо гукнула вона. — Чи мене хто чує? Рятуйте! В біду я попала!
На щастя, недалеко пробігало два рудих лиси. Почули, як
хтось гукає, і кинулись на допомогу. Знайшли вони кішечку,
підхопили її і понесли до лісової лікарні. Там Мару дбайливо
доглядали, аж поки вона одужала.
Розчулилась кішечка, соромно їй стало за себе. Хоч і далі жила
вона самотою, а проте більше не шукала приводів сваритися на
звірів. А з часом стала навіть запрошувати їх до себе в гості.
З добром у серці легше живеться
і тобі, й оточуючим.
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Запитання:
1. Чому кішечка Мару перебралася жити на край лісу?
2. Як вона ставилася до звірів?

3. Чому Мару перестала на всіх злитися?
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Подарунки для лисички
Жила собі злодійка Лисичка і крала вона все, що погано лежить. То птицю яку з чужого двора потягне, то врожай з чужого
городу забере — усе несе додому. А що вже за хитрунка була
руда — ні разу не піймалась на крадіжці! А проте повелося вже
так, що хоч би що де пропало, усі думають, що то Лиска. То
хтось угледів, як мелькнув рудий хвіст, а то котрий слід лисячий побачив. Лисичка на все те тільки:
— Чи ж я одна тут на весь ліс? Он скільки нашого брата в
окрузі ходить.
Що тут удієш, не піймав — не кажи «злодій». От тільки з часом припинили звірі з Лискою всяке спілкування. Перше перестали в гості запрошувати: бо тільки зайде до кого, так і стріляє
оком на всі боки, де б його що поцупити. Потім перестали при
ній новинами ділитися, бо всі поговорять і забудуть, а вона все
собі на вус намотує та міркує, з чого можна зиск узяти. Оглянулась Лисичка, а навкруги ні душі, хто б хотів з нею побалакати.
Сумно стало Лисці, а там і гнів охопив її: ну, начувайтесь, думає, помщусь я вам, крастиму хоч би що задля втіхи. І давай до
діла. Отак потягне було в Їжачихи глечика з тину, та не знає,
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куди його притулити, то візьме й викине в кущі і тікає. А то
ложки сувенірні у Ведмедя поцупить та й розкидає їх просто на
дорозі.
Прожила вона отак літо, прийшла зима. Замірилась Лиска на
Різдво по дворах пройтися та побрати все, що під руку попадеться.
Та ба! Неждано застудилася. Лежить, не може й з ліжка підвестися: болить у неї голівонька, в горлі дере, хрипить у грудях.
Ні про що Лиска вже не думає, тільки як би водички набрати з
криниці.
Довідалися про Лисиччину хворобу лісові мешканці, зібралися й давай радитися, що робити. Думали, думали і надумали.
Хоч би скільки прикростей завдала всім злодійка, а кинути її в
біді не личить порядному звірові. Робила вона все нишком, от
і ми, мовляв, учинимо так. Тільки не крастимем, а принесемо
ліків і гостинців їй на Святвечір.
Почула Лиска, що стукає до неї хтось у двері. Насилу підвелася з ліжка, ледве дочовгала до порога, дивиться — а там усього-всього в пакетах накладено: різних ласощів святкових, чаю
заварного, та найбільше ліків проти застуди, серед яких красувала баночка малини. Соромно стало Лисичці, вмить вона пригадала все, що робила лихого звірам. Глянула в сіни, кинулась
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до вікна — не знає кому й дякувати. Тільки на снігу, як дочалапала надвір, побачила сліди Зайця, Лося і давнього приятеля
свого Вовчика.
Згодом Лисичка одужала, попросила пробачення в кожного
мешканця лісу і подякувала всім за чуйність. З того часу вона ні
в кого нічого не краде й живе у злагоді з усіма звірами.
Май чуйне серце, не злись на весь світ — він прекрасний!
І дає тобі не один шанс виправитися.

Запитання:
1. Що поганого робила Лисичка?

2. Чому Лисичка стала красти речі, які їй навіть не були
потрібні?

3. Як учинили звірі, коли довідалися про хворобу Лисички?
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Бичок-плавець
Похвалився якось Бичок, що виграє Великий заплив. На озері,
біля якого він жив, щороку серед звірів проходили змагання. Переможцю вручали величезний кубок і місячний запас вітамінів.
Бичок давно мріяв узяти участь у запливі й перемогти.
— Подумаєш, заплив! Я легко його виграю!
— Та де тобі! — озвалася Качка. — Невже подужаєш Видру,
яка не раз здобувала кубок? Та хоч би й Зайця, який торік несподівано приплив на фініш першим?
— А що, подужаю, — задер голову хвалькуватий Бичок. —
Перебираєш ногами собі — раз-два та й на фініші.
Послухали його звірі, похитали головами та й розійшлися:
що з балачок отих? І як же здивувалися, коли побачили, що на
дошці з учасниками запливу додався ще один — Бичок.
— Слухай, Бицюню, — звернувся до друга Їжак. — Ти хоч
би потренувався перед запливом. Бачив, як жаби стараються — днями з води не вилазять, між собою змагаються: хто далі
стрибне, хто пропливе довше? А тебе ж у воді жоден мешканець
Долини ніколи не бачив. Хіба коли зі своїм стадом на водопій
ходив, то скраю на березі стояв. Влаштуймо тобі тренування?
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Почухав Бичок копитцем голову, замислився: може, спробувати? А треба сказати, він беззаперечно вірив у те, що добре
плаває, бо таки справді робив це дуже вправно, от тільки… уві
сні. Скільки разів Бичок бачив яскраві, майже правдиві картинки: як розганяється, шубовстає у воду і, щосили перебираючи
ногами, одразу відривається від усіх учасників змагання — раз
і вже він стоїть на почесному п’єдесталі щасливий та з кубком.
Але то уві сні. А як же насправді? Бичок і сумнівів не мав,
що попливе, тому без страху ступив на пліт, який підвела йому
Роха, і поплив із нею на середину озера.
За всім тим з берега спостерігали Їжак і Качка.
— Ну, стрибай! — скомандувала Роха.
Глянув Бичок у воду. А озеро було таке чисте, що видно було
навіть дно його. Побачив, як глибоко, і затремтів: страшно стало йому.
— Ні-і-і-і! — заплакав. — Бою-ю-юсь! — І позадкував. Та забув, сердега, що він на плоті, — шубовсть у воду. Замолотив
з переляку ногами, аж вода спінилася. Але поплив! Поволі-поволі, отак і дістався до берега. Ніхто, крім Рохи, не помітив, що
Бичок перелякався. А Роха не любила плескати язиком і мовчала, щоб не осоромити друга.
Змагання Бичок таки виграв, але не того разу. Щоб здобути
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перемогу, він довго й наполегливо тренувався, брав участь ще
не в одному запливі і кубок з вітамінами здобув тільки на своїх
сьомих змаганнях. Гордий і щасливий стояв він на почесному
п’єдесталі, адже мрія його здійснилася!
Щоб стати першим у будь-якій справі,
треба наполегливо тренуватися.

Запитання:
1. Чому Бичок вважав, що вміє плавати?

2. Як ти гадаєш, чи можна в чомусь бути майстром,
не докладаючи зусиль?

3. А що, на твою думку, було б, якби друзі не напоумили
Бичка тренуватися?
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Лінюх Венько
Щоранку кроляче стадо збиралося на зарядку. З першими
променями сонця старійшина чимдуж дмухав у свисток, і всі
кролі сонно вилазили зі своїх нірок, шикуючись рівними рядами.
— Щоденні тренування не лише зміцнюють ваші тіла, а й загартовують дух! — любив повторювати старійшина.
І всі кролики згідливо кивали сонними вушками. Та вже за
кілька хвилин розминки вушка їхні стриміли догори — старійшина вмів збадьорити кожного. От тільки не Венька… Венько був справжній король серед лінюхів! Скільки не вичитували
йому за лінощі, Венько одним вухом слухав, а другим випускав.
Кивне лиш сонно — і далі спати.
Юні кролики завжди з нього кепкували. Найповільніший серед усіх, Венько не надто любив і бігати.
— Агов, Веньку, розморожуйся і нумо крос ганяти! — гукали
товариші.
А той лише всміхавсь уві сні й перевертався набік.
Жив би отак він і гадки не мав, якби від спритності не залежало життя їхнього брата. Немало ж бо в них смертельно небез-
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печних ворогів. На землі це лисиці, вовки, горностаї, ласки та
тхори, а на небі шуліки й інші хижаки. Кріль завжди має бути
на сторожі й будь-якої миті готовий тікати від переслідувача.
Отже, лінощі Венькові могли коштувати йому життя.
Було якось відірвалися юні кролики від стада й знайшли соковиту галявину. Скубуть собі ласо травицю, не відстає від друзів
і Венько, ще й надто, за двох скубе й за дві щоки уминає. Усі
сторожко роззираються, аби хижака не проґавити. А Венько
так розімлів від насолоди, що аж очі примружив. Аж раптом
усіх кролів наче вітром здуло. Розплющив Венько очі, дивиться, а перед ним — ой лишенько! — здоровецький старий Лис.
Стоїть, облизується.
Затрусився Венько. Куди йому, неповороткому, втекти від
хижака такого. Став він з життям прощатися.
«Ну все, — думає, — не бачити мені більше світу білого. Прощавай, родино, прощавайте, друзі».
Коли чує:
— Агов, розбійнику! Облиш того слабачка. Ти спробуй нас
упіймати. Чи, може, старий вже став?
Це його хоробрі друзі вирішили відвернути Лиса на себе.
Розгнівався Лис, стрілою кинувся на кроликів. А Венько тим
часом стриб-стриб і вже був дома.
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А Лис ще довго біг за кроликами, біг, біг, та не наздогнав,
стомився й побрів собі далі шукати поживи.
І що ж Венько після тієї пригоди? Геть перемінився. Не пропускає тренувань, качає лапки та так бігає, що не вженеться
вже за ним ніякий лис.
В здоровому тілі — здоровий дух! Спробуй щодня
виконувати зарядку — і впевнишся, що лінь зникає,
а на душі радісно стає.

Запитання:
1. Який характер мав Венько?

2. Чому кроликам було важливо щодня тренуватися?

3. Як учинили Венькові друзі в смертельно небезпечній
ситуації?
4. Чи засвоїв життєвий урок Венько?
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Ховрашок і поні
Жив собі в полі Ховрашок і був він дуже лінивий. Раз напросився Ховрашок у гості до друга, який жив край поля. У гості
Ховрашкові хотілось, а трудити лапки й іти пішки — ні. Думав
він, думав, як би йому зарадитися, коли бачить, іде здаля Поні й
щось несе на собі. Надворі ж було парко. Здогадався Ховрашок,
що зупиниться той Поні біля колонки води попити, і надумав
він хитрість одну утнути.
Миттю метнувся до крана й перекрив колонку. Тоді вийняв
корок із поїлки, злив усю воду й став чекати.
Аж ось підходить стомлений Поні, ледве ногами перебирає.
Побачив, що в поїлці води немає, смикнув ручку колонки —
вода не тече. Здивувався поні:
— Тут завжди вода була. Гм, невже переді мною стадо корів
пройшло?..
— Добродію, — улесливо заговорив до нього Ховрашок. —
Бачу, ти від спраги знемагаєш. Я можу напоїти тебе, але за це
попрошу перевезти мене аж на той край поля. Чи згоден?
— Згоден! — повеселів Поні. — Ти маленький, залазь мені на
спину — я твоєї ваги навіть не відчую.
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— Зараз, я миттю все організую, — зрадів і собі Ховрашок
і кинувся відкручувати кран. Колонка запрацювала, потекла
вода. Напився Поні досхочу, подумав і каже:
— То ти перекрив кран і вилив воду, щоб я перевіз тебе?
Довелося Ховрашкові признатися.
— Та оце ж, бачиш, такий неповороткий з літами став, лапки
вже болять, важко ходити мені. Ото й намислив таким способом попросити тебе про послугу.
А Поні тоді:
— Та коли б ти просто попросив, я б тебе й так відвіз, не треба було нічого вигадувати.
Соромно стало Ховрашкові. Вчинив, не подумавши.
Якщо тобі щось потрібно —
не хитри, просто попроси про послугу.
Не бійся, що тобі відмовлять,
адже на світі багато добрих людей.
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Запитання:
1. Куди збирався йти Ховрашок?

2. Навіщо Ховрашок злив і перекрив воду?

3. Що сказав Поні, коли здогадався про замисел
Ховрашка?
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Притчі
ПРО РОДИНУ
ТА СІМЕЙНІ ЦІННОСТІ
Афоризми
Дерево тримається корінням, а людина сім’єю.

•

Всяке дитя матері миле.

•

Без діла слова марні.

•

Матері кожної дитини жаль,
бо котрого пальця не вріж, то все болить.
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З Днем Матері!
Завтра День Матері, і Ростик вирішив зробити їй подарунок.
Довго думав, чим потішити матусю, але напевно знав, що це
має бути оригінальний подарунок. Що ж таке вигадати, щоб
мама від захвату ахнула? Довго перебирав Ростик у голові різні
варіанти, але нічого не підходило. Хотів подарувати їй прогулянку на повітряній кулі, та не мав грошей. А там ще й пригадав, що мама висоти боїться. Що ж то за подарунок, що навіюватиме страх!
Потім надумав Ростик нарвати на міській клумбі величезний
букет квітів. Такі гарні троянди там ростуть, аж умліваєш! Однак вчасно схаменувся: пригадав, як колись тато не дозволив
йому й квітку зірвати, суворо пригрозивши пальцем. Що ж буде,
коли він нарве цілий оберемок? Ні, ця ідея також не годиться.
Аж раптом…
— Ура! Я знаю, що подарувати матусі! — і Ростик побіг до бабусиної кімнати по кулінарну книжку. У книжці тій був рецепт
чудового тортика.
І заходився Ростик кулінарити. Він дивився не одну передачу, де дядечки й тіточки у фартухах готували справжні кулінар-
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ні шедеври. От і Ростик уявив себе учасником такої передачі,
справжнім шеф-кухарем, і ну завзято готувати!
Усе в нього по кухні літало й підстрибувало. Сам Ростик щось
вимішував, збивав, підкидав у повітрі, як справжній кулінар.
І все це під гучну музику з телефону, у такт якій хлопець підтанцьовував і наспівував. Часом у нього щось падало, гриміло,
витікало, розливалося й пригорало. Але ж кухня — це зона творчості, і безлад на ній — то звичайнісінький творчий процес.
Одно слово, за пару годин у Ростика таки щось та вийшло. Не
те, що він собі уявляв, але пишатись було чим. Найголовніше
подарунок до приходу матусі був готовий.
Невдовзі прийшла мама. Від побаченого вона справді ахнула, та не від захвату, як сподівався Ростик, а від здивування й
розпачу. Тільки зранку залишала ідеально прибрану кухню, і
ось маєш: таке враження, наче тут пройшовся ураган Катрина.
— Дякую, мій любий, за тортик, — всміхнулася мама. —
Справді здивував. Та перш ніж ми його куштуватимем, пропоную спільно дати лад на кухні.
— Отакої… — розвів руками Ростик. — А хіба шеф-кухарі ще
й прибирають?
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Якщо готуєш для когось сюрприз, зроби так,
щоб він приніс cправжнє задоволення.

Запитання:
1. Що відбувалося на кухні, коли Ростик готував
мамі сюрприз на День Матері?
2. Як відреагувала на безлад Ростикова мама?

3. Як ти вважаєш, чи хотів Ростик прибирати на кухні?
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Вперта жабка
Жила собі колись маленька, але вперта жабка. Батьки часто
напучали її.
— Доню, не стрибай близько біля людей, — казала жабці чуйна матінка, — людські діти можуть схопити тебе й посадити в
банку.
— Правду каже мама, — озивався мудрий тато. — У житті
всяк може статись, але й просидіти вік біля батьків теж не гоже.
Стрибай собі, але будь пильна.
— Доню, не лізь у незнайому водойму, — казала матінка, —
бо можеш не вилізти й потонеш.
— Мама правду каже, — знову озивався тато. — Але ти повинна навчитись триматися на будь-якій поверхні й ніколи не
здаватися.
Жабка слухала батьків, але все робила по-своєму.
Аж якось помітила вона, що двері до людського льоху прочинені. Надворі стояла страшенна спека, а звідти віяло прохолодою. Не послухалась Жабка матусиної поради триматися подалі
від людей — стрибнула в льох.
Дивиться, стоїть у тому льоху багато відкритих глечиків, а з
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них іде такий приємний запах. Не довго думавши, вона й стрибнула в один.
— Рятуйте! — тільки й крикнула Жабка, як її потягнуло на
дно глибокого глечика зі сметаною.
Згадала тоді Жабка, що казала їй мама не лізти в незнайомі
водойми, але було вже пізно. Пожаліла, що не послухалась її.
Але згадала й татові слова ніколи не здаватися — і ну калатати
ніжками.
Калатала вона, калатала, довго борсалась у тій сметані. Минула не одна година, а Жабка не здавалася. Врешті так знесиліла,
що вже ледве лапками ворушила. Здавалося, от-от потоне. Коли
чує, дістає лапками неначе тверді якоїсь! А то вже сметана від
довгого збивання, поволі згущуючись, перетворювалась на масло. Як же зраділа тоді Жабка і, пересилюючи знемогу, дужче зарухала лапками. А як тільки міцно вперлася ними, вистрибнула
з глечика.
Отак маленька, але вперта жабка дістала важливий урок і з
того часу вже слухалась дорослих.
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Навіть якщо тобі не подобаються постійні
напучування дорослих — прислухайся до них,
адже дорослі мають великий життєвий досвід,
а ти тільки вчишся.

Запитання:
1. Що казали маленькій жабці батьки?
2. Чи слухалась жабка батьків?

3. Розкажи, як жабка врятувалася?
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Мусик одужав
Віслючок Мусик народився худенький і кволий. Матуся ходила за ним, старалася, щоб набрав ваги і сил.
Лежить Мусик біля матінки, то походить трішки і знов лягає.
А дуже ж хочеться попобігати на зеленій луці з однолітками!
Не можна — слабі ніжки ще. Похнюпився бідолашний, от-от
заплаче. Побачила те матінка і втішає:
— Мусику, любий, не журися. От поп’єш трохи мого молочка
живлющого, вітамінів покуштуєш від лікаря і неодмінно одужаєш. От побачиш, невдовзі ганятимеш з друзями наввипередки. Головне — не втрачай віру.
Зітхнув Мусик, але нічого не вдієш, треба потерпіти. А настає
вечір, і малюк заплющивши, оченята, мріє, як він твердо стає
на ноги, розганяється і, високо підстрибуючи, біжить по зеленій
травичці навперейми з іншими осликами. А вранці Мусик знов
розплющує оченята і розуміє, що то лише марення.
Минуло кілька тижнів. От лежить собі Мусик на зеленому
лужку і спостерігає за красивим метеликом, що пурхає в нього
над головою.
Коли чує, метелик гукає:
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— Нумо, Мусику, змагатися, хто прудкіший.
— Не можу, — похнюпився Мусик. — У мене ще сил немає.
Аж тут озивається матінка:
— Синку, іди побігай. Я вчора ввечері чула, як ветеринар казав господарю, що ніжки твої вже доволі зміцніли.
Як почув це Мусик, так і забилось його серце від радості. Боязко тоді зіпнувся він на передні ноги, зігнуті в колінах, потім став
на задні і легко випростав передні. Дивується Ослик, сміється.
А тоді як підстрибне та як поскаче! За мить метелик вже був у
нього далеко позаду.
— Гей-гей! — радо вигукував біжучи Мусик. — Я одужав! Я
одужав!
Тоді він зупинився й побіг назад до метелика й матінки.
А там до них позбігались усі молоді ослики, підійшов радісний господар і ніжно погладив Мусика по голівці.
У стаді осликів того дня було велике свято — Мусик одужав!
Що б у житті не сталося — не здавайся, вір у краще.
От побачиш, всі твої сподівання справдяться.
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Запитання:
1. Чому Мусик не грався з іншими осликами?
2. Що матуся казала кволому синочку?

3. Що вигукнув Мусик, коли твердо став на ніжки?
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З днем народження,
матусю!
— Узавтра в нашої мами день нарождення! — оголосив бичок Буранчик своїм сестричкам Ліліанні й Маргариті.
— Еге, знаємо, — в один голос відказали телички, — але ніяк
не придумаєм, що подарувати їй.
Довго телята сперечалися, вибираючи подарунок, та все не
могли дійти згоди. Ліліанна хотіла сплести мамі шарфик. А її
братик і сестричка сказали, що шарфик вже дарували торік.
— То й що? — здивувалася Ліліанна. — Торік був малиновий,
а тепер буде зелений, як травичка. Мама дивитиметься на нього взимку чи восени і згадуватиме соковиту літню травичку,
запашні квіти польові…
— Квіти! — вигукнув Буранчик. — Авжеж, ми подаруємо матусі здоровий оберемок пречудових квітів!
Дівчатам дуже сподобалася братикова ідея. Вони мило закочували вічка й кліпали ними, уявляючи, який гарний буде в
мами подарунок.
І побігли телята по полю, дбайливо добираючи в букет кожну квіточку. Знайшли вони і сині волошки, і лікарську ромаш-
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ку, назбирали багато білої конюшини, блакитних дзвіночків і
навіть червоних маків. Який гарнющий подарунок! А око як
тішить!
Довго телята укладали квіти в букет, а потім шукали стрічку
його перев’язати. Закінчили роботу, коли вже стемніло. Тато
все гукав їх, щоб ішли спати. Похапцем сховали вони букет за
парканом і весело побігли в хлів.
А вранці, як господиня подоїла всіх корів, а господар закінчив у хліву поратися, Буранчик, Ліліанна та Маргарита побігли
по подарунок. Приходять до мами похнюплені.
— Любі мої, що сталося? — здивувалась матінка-корова. —
Нині радісний день, а у вас сумні мордочки. Чи здужаєте ви?
— Матусю, — нарешті озвався Буранчик. — Учора ми дуже
старалися нарвати для тебе прекрасний букет.
— І зробили це, — додала Ліліанна, схлипуючи, — але…
— Але за ніч букет зовсім зів’я-я-я-яв… — закінчила Маргарита, і обидві сестрички розплакались.
— Ану, годі рюмсати! — суворо проказала матуся. — Де ваш
букет?
— Ось, — і Буранчик простягнув мамі квіти.
— Неймовірно, любі! Яка краса! А як пахне! Учора це були
свіжі квіти, а сьогодні — справжній гербарій! У хліву я досушу
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його і зберігатиму до весни! Спасибі вам, мої любі діточки, і
ходім уже ласувати фруктовим морозивом, яке подарував мені
ваш татусь.
День народження вийшов на славу!
Хоч би що ти даруєш — роби це з любов’ю,
від щирого серця, і твої старання
ніколи не будуть марні.

Запитання:
1. Які квіти збирали в букет телята, щоб подарувати
мамі на вродини?
2. Чому зів’яв букет?

3. Що сказала про подарунок мама-корова?
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Добре, Стасику!
— Стасюню, допоможи мені, будь ласка, прибрати подвірʼя,
—прохала мама свого любого синочка.
— Добре, мамо, от тільки зараз дочитаю розділ книжки, яку
ви з татом мені купили, — і прийду, — відповідав Стасько і
тихцем сідав гратися в компʼютерні ігри. Того дня мама так і не
дочекалася помочі від сина.
— Стасику, почитай, будь ласка, Олі казочку, — прохала мама
Стаська. Ти ж у нас дуже любиш читати.
— Добре, матусю! — миттю відповідав Стасько, хапав сестриччину книжку і тицяв маленькій Олі, а сам ішов спілкуватися в чаті з друзями. Побачила мама те у двері — нічого не
сказала. За кілька годин покликала сина вечеряти і перед сном
сама почитала Олі казочку.
А це гукає тато:
— Ходи, синку, потримаєш штахети, бо сам їх поставити не
здужаю.
Знахабнів уже Стасько так, що на ходу збрехав, і оком не моргнувши:
— Добре, тату, але пізніше. Мене Мая Степанівна прохала
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допомогти картоплю зібрати на городі. Вже біжу-у-у!
І Стасько справді побіг у бік сусідчиного городу, а там засів
на межі під кущем дивитися фільм у телефоні.
От настав вечір, діти повлягалися спати, давай батьки думати, як провчити їм старшого сина та до сумління навернути.
Думали, думали і придумали.
Уранці прокидається Стасько — і мерщій до телефону. Дивиться, а інтернету немає.
— Мамо, тату, в нас за інтернет не заплачено! — схвильовано
гукає він.
— Добре, Стасику, зараз заплачу, — каже тато і вмикає телевізор.
— Матусю, — кинувся до мами Стасько, — не хочу турбувати
тата, може, ти заплатиш за інтернет?
— Добре, мій любий хлопчику, обовʼязково! — лагідно всміхнулася мама, взяла Олю за ручку й повела на прогулянку.
Марно прождав Стасько до вечора. Не діждався й назавтра.
Просив, канючив, навіть плакав, а батьки знай усміхаються і
все обіцяють, але нічого не роблять.
Збагнув тоді хлопчик, що діється, — соромно йому стало.
Прийшов до батьків і щиро вибачився. З того часу перестав
Стасько брехати й мусив робити те, що батьки загадують.
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Поводься з іншими так, як би ти хотів,
щоби вони поводилися з тобою.

Запитання:
1. Чому Стасько не допомагав батькам?

2. Чи сварили батьки сина за таку поведінку?
3. Чому Стасько відчув сором?
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Віник
Жив собі дідусь, і мав він трьох синів. Усі троє жили в сусідстві, у кожного була своя сім’я та окрема хата. І були ті сини
страшенно неслухняні. Що б не казав їм батько — ніколи не послухають. До всього ще й сваряться один з одним, було й б’ються. А до батька як прийдуть, то кожен скаржиться на іншого.
А це вже відчув старенький, що недовго йому ряст топтати,
кличе до себе всіх своїх синів та й каже:
— Діти мої! Сили мене покидають, мабуть, скоро помру. Та
не можу в засвіти піти, поки не знатиму, що ви засвоїте одну
мою пораду. Миріться та живіть між собою в злагоді.
— Та як ми можемо в злагоді жити, коли не зносимо один
одного! — здивувались сини.
От батько й каже старшому:
— Принеси-но мені віника.
Приніс старший син віника. Взяв батько того віника, висмикнув з нього три прутики і каже:
— Ламайте.
Поламали сини прутики, дає батько старшому віника і велить:
— Ламай віник.
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Як не старався старший син, не зміг зламати віника. Отоді
батько й каже:
— Якщо ви нарізно й далі житимете, зламаєтесь, як оці прутики. А будете дружні, почуватиметесь міцною щасливою родиною, як оцей віник.
Дружна й любляча родина —
запорука щасливого життя.
Де сварки і війни — там саме нещастя.
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Запитання:
1. Чи ладнали між собою троє братів?

2. Як батько показав синам, що їх легко зламати?
3. Яку пораду батько дав, щоб сини стали однією
міцною родиною?
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Дві квіточки
— Мене мама більше любить! — вигукнула Марічка, показавши сестричці язика.
— Ні, мене! — заперечила їй Руся й тупнула ніжкою.
— Годі вам, дівчатка, — озвалася мама, — я вас обох однаково люблю — тебе, Марічко, і тебе, Русю!
Та сестрички на те не зважають і сперечаються далі. Зітхає
мама: не знає, як пояснити коханим донечкам, що вона безмежно любить їх обох! Думала вона, думала, як зарадити цьому, й
надумала ось що зробити. Покликала вона дівчаток і каже їм:
— Ось вам по два однакові горщики з земелькою і дві однакові квітки. Посадіть їх і однаково обидві доглядайте.
Дівчатка так і зробили. Посадили квіти в горщики й поставили їх на підвіконня. Час від часу повертали квіти, щоб ті рівненько росли й не хилилися до сонця. Регулярно поливали, часом обсмикували сухе листячко, одно слово, доглядали їх немов
справжні квітникарки.
Поволі рослини убралися в силу: стебла потовщали, листячко
набуло насиченої зеленої барви, додалося квіток, а поряд повитикалося стільки бутонів, що годі було злічити.
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Одного дня підводить мама дівчаток до їхніх улюблених
квіток і питає:
— А скажіть-но мені, мої любі донечки, яку з квіток ви любите найдужче?
— Та ж обидві… — здивувалась Марійка.
— Нам дорога кожна з них! — спохмурніла Руся.
І разом промовили:
— Ми їх однаково дуже-дуже любимо!
— То ж то й є, — усміхнулася мама. — Отак і я вас, маленькі
мої квіточки, однаково дуже-дуже люблю.
Більше сестрички не сперечалися про те, кого найбільше любить мама. А квіток у їхній оселі відтоді тільки побільшало.
Скільки б дітей не було в матері,
всі вони для неї найдорожчі у світі.

78

Запитання:
1. З якого приводу сперечалися близнючки?
2. Що доручила мама Русі й Марійці?

3. Що зрозуміли дівчатка, коли не змогли вибрати
улюблену квітку?
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Три ховрашки
Жили собі трійко братиків-ховрашків і змалку вони всюди
були разом і все робили спільно, тільки кожен мав окрему нірку.
От подорослішали вони і якось вирішили вирити собі нову затишну нору на три ходи. Стали шукати місце, десь на узвишші,
щоб як піде злива, нірку не затопило. Уже й вибрали, аж тут
котрийсь і каже:
— Шукаймо біля деревця, щоб примітне було.
— Е, ні! — озвався інший ховрашок. — Треба щоб нірка була
непомітна, щоб ніхто не винюхав ні нас, ні нашої комори!
І давай вони сперечатися, а там і до сварки дійшло. Довго
сварилися два ховрашки, а третій все помирити намагався їх.
Марно. Розвернувся мовчки і пішов собі.
Через якийсь час гукає:
— Агов, братики! Я вже нірку викопав!
Глянули двоє, перезирнулися, питають здивовано:
— А як же ми? Тепер ти маєш житло, а ми ж домовлялись
копати спільне…
— Поки ви сперечалися, я викопав нору на три ходи завдовжки десять метрів кожен. А в норі, аби ви не чубились через їжу,
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зробив три окремі комірки.
Соромно стало братикам, стоять, похнюпивши голови, не
знають, що й сказати.
— Та чого ви, — усміхнувся третій братик, — ходімо житло
наше оглянемо.
І всі троє полізли в нову нору.
Ті двоє, що сварилися, добре обладнали нове житло. Наносили туди всякої всячини потрібної та припасу їстівного.
Відтоді якщо й заходила у них сперечка, вони швидко доходили згоди.
За сварками тільки час втрачається.
То навіщо його марнувати,
коли можна зробити стільки корисного?!
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Запитання:
1. Через що сперечалися два ховрашки?
2. А що зробив третій?

3. Чи добрий він, як ти вважаєш? Якщо так, то чому?
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Годівничка
Однієї зимової днини у шибку Дмитрикової кімнати постукалася синичка. Хлопчик аж завмер від зачудування: він звик,
що до пташок, які живуть надворі, навіть підійти близенько не
можна. Хіба голуби до себе підпускають, та й то, коли напевне бачать, що в руці ти тримаєш для них якусь поживу. А тут
справжня дивина — синичка стукає у шибку!
Дмитрик тихенько наблизився до вікна. Пташка помітила
це і, рвучко спурхнувши з підвіконня, полетіла геть. Від несподіванки хлопчик здригнувся.
— Мамо, тату! До мене пташка стукалась! — забіг на кухню
вражений Дмитрик.
— Мабуть, вона голодна, — сказала мама. Нині холодно,
зима, ще й снігу раптово насипало. Малим пташкам важко шукати поживу.
— І що ж робити? — запитав Дмитрик.
— Правильно кажеш, сину, «робити», — усміхнувся тато. —
Співчувати — дуже добре, це означає, що ти маєш чуйне серце,
але щоб його заспокоїти, треба неодмінно зробити щось хороше — тоді ти подаруєш радість ближньому і звеселиш своє серце.
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Дмитрик допитливо глянув на тата.
— Треба зробити кілька годівничок і регулярно сипати туди
зерно для пташок.
Сказано — зроблено. Усім сімейством взялися майструвати
годівнички.
Тато з Дмитриком вирішили робити класичну дерев’яну
годівничку, доволі простору для різних завбільшки пташок.
У ній мали бути дашок, як захист від негоди, і місце на воду й
корм. Чоловіки знайшли в комірчині все потрібне й під веселу
музику заходились стукати й пиляти. По якімсь часі в них вийшла пристойна хатка для пташок.
Мама ж надумала зробити годівничку з сітки. Узяла сіточку
з-під картоплі і помістила в неї кулю, приготовану з перекрученого несолоного сала, несмажених горіхів і зерна. Свою годівничку мама причепила за Дмитриковим вікном. А потім усі
повдягалися й вийшли надвір, щоб повісити велику годівничку.
Надійно закріпили її, щоб не розгойдувалася на вітрі й пташки
могли там спокійно сидіти.
Відтоді Дмитрик щодня спостерігав, як за його вікном і у дворі
весело пурхають пернаті гості. Вони завзято клювали зернята і
вдячно співали радісних пісень. А Дмитрик почувався щасливим, адже щасливими робив стількох пташок!
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І ти можеш допомогти братам нашим меншим.
Перевіряй годівнички для пташок у своєму дворі —
в них завжди мають бути зернята.
Також ти можеш із дорослими підгодовувавати
котиків і песиків, візьми над ними шефство.

Запитання:
1. Чому до Дмитрика у вікно постукала синичка?
2. Що запропонував зробити тато?
3. Що дарують людям пташки?

4. А ти робив годівничку для пташок?
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Розумний Ослик
Малий Ослик прийшов зі школи дуже засмучений.
— Що сталося? — захвилювалась мама. — Ти не захворів?
Голівка не болить?
— Голівка не болить, — похитав головою Ослик, — але
душа — вона в мене болить! — вигукнув і заплакав.
— Любий синочку, що сталося?!
— Мене всі називають дурником! — крізь сльози проказав
Ослик.
— Чому?
— Бо я не знав, що таке «лука». Виявляється, це те, що ми
називаємо «лугом»! Я щиро здивувавсь, а учні розсміялися й
назвали мене дурним віслюком…
Хоч би як мама намагалася втішити синочка — марно. Аж тут
утрутився тато.
— Ось що я скажу тобі, синку. Не гріх чогось не знати. Гріх
не цікавитися. Усі, хто з тебе сміявся, самі не розумні, бо нерозумно повелися. Тепер ти повинен довести всім, що маєш не
порожню голову.
— А як? — здивовано кліпнув очицями Ослик.
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— А так. Що вам на завтра загадала вчителька?
— Розповісти про житло тварин, — відповів Ослик.
— Що ти про це знаєш? — поцікавився тато.
— Насправді мало знаю, — опустив голову Ослик і схлипнув.
— Нема чого нюні розпускати! Ходімо, подивимось помешкання тварин.
І пішли вони в гості до різних тваринок. Ослик узяв із собою
нотатник і все ретельно в нього заносив, навіть робив деякі замальовання. Того дня він довідався про хатку дядька Бобра, про
Кролячу нору, зазирнув у дупло пані Білки, а також довідався,
що тітка Корова, яка пасеться на луці, або на лузі, є домашня
тварина, про яку дбають люди і яка живе в теплому корівнику.
Наступного дня Ослик прийшов додому радий-радісінький!
За домашнє завдання він одержав найвищий бал, адже його
розповідь про житло тварин була найцікавіша. Ніхто в класі
більше не зробив малюнків, та й не надто Осликові однокласники старалися — кожен розповів лише про своє помешкання.
Відтоді ніхто вже не смів Ослика називати дурником. На тому
й не край, до кожного домашнього завдання він ставився дуже
серйозно, і згодом не інакше як розумакою його вже не називали!
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Не гріх чогось не знати. Гріх не цікавитися.

Запитання:
1. Чому Ослик прийшов додому засмучений?

2. Що зробив тато, щоб наступного дня його синок
не осоромився у школі?
3. Як після того Ослик став навчатися?
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Притчі
ПРО ДРУЖБУ, ДРУЗІВ
ТА ВЗАЄМОДОПОМОГУ
Афоризми
З добрим дружись, а лихого стережись.

•
Добрий друг підніме людину, а поганий погубить.
•
Дружба – як скло: розіб’єш – не складеш.
•
Де дружба міцна, там добре йдуть справи.
•
Птах сильний крильми, а людина дружбою.
•
Навчання і труд поруч ідуть.

При т чі пр о д ружбу

Лала
Маленька черепашка Лала сиділа в затінку старої груші і сумно зітхала. Учора вона з батьками перебралася жити на нове
озеро і дуже боялась того, що невдовзі їй доведеться знайомитися з новими друзями.
Справа в тому, що Лалі ніяк не вдавалося правильно вимовити своє імʼя. Хоч би як повертала вона неслухняного язика —
замість «Лала» завжди виходило «Вава». Саме через цю прикрість вона не хотіла ні з ким знайомитися, бо думала, що з неї
всі сміятимуться.
— Ой, лишечко, що ж буде, як дійдеться до знайомства? —
аж трусилася від страху Лала. — Та ж мене на сміх візьмуть! — і
сльози навертались маленькій черепашці на очі.
— Ну, ну, заспокойся, серденько, — втішала Лалу мама. —
Світ не такий жорстокий, яким тобі здається. Я впевнена, над
тобою ніхто не сміятиметься.
— Добре тобі так казати, мамусю, адже тебе не звати Вавою, — скривилася Лала, схлипнувши.
— Люба донечко, — мама погладила Лалу по голівці. — Не
соромся робити помилки. З часом все неодмінно налагодиться.
А поки що напиши своє ім’я на аркуші паперу, щоб усі зрозуміли.
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Тоді не буде плутанини.
Мамина ідея сподобалася Лалі. Черепашка взяла яскравого
олівця і акуратно вивела на аркуші своє ім’я: «ЛАЛА».
Утім, бідолашна й далі боялася, що з неї сміятимуться діти. А
завтра вранці її збирались вести у дитячий садочок!
Вночі черепашці спалося дуже погано, їй ввижався цілий натовп злих дітлахів у садочку, які тицяли в неї пальцем і хором
торочили:
— Ва-ва! Ва-ва! Покажи — де в тебе вава? Ха-ха-ха!
Можна собі лише уявити, з яким настроєм уранці черепашка
брела до дитячого садочка за ручку з мамою. Ото вже справді
була черепашача хода…
Аж ось біля хвіртки її зустріла юрма зацікавлених звірят.
— Ула! У нас новенька! Гляньте, яка мила целепаска! — вигукували дітлахи. Почувши ті вигуки, Лала підвела голову і прислухалася до дитячих голосів.
— Мамо, вони балакають так само неправильно, як я? — здивувалась черепашка?
— Авжеж, — усміхнулася мама. — Адже вони, як і ти, лиш
нещодавно навчилися розмовляти, і не всім вдається робити це
правильно. Але це не біда, в садочку є лікар-логопед, який з
усіма працюватиме і з часом навчить вас правильно вимовляти
всі звуки.
Як тільки Лала опинилась у колі дітлахів, ті одразу ж запитали її ім’я.
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— Вава, — опустила голівку черепашка і вже хотіла була показати своє ім’я, виведене на аркуші паперу.
— Лала? — в один голос вигукнули лисички-близнючки. — А
нас звати Лита і Лима.
— Рита і Рима, — усміхнулась Лала.
Як виявилось, чи не кожне звіря в садочку неправильно вимовляло якийсь певний звук. Так кожне нове знайомство перетворювалося на гру «Вгадай ім’я».
Діти засміялися і гуртом побігли гратися на майданчик. Згодом вони навчаться правильно вимовляти звуки, та головне, що
всі малюки з приязню й розумінням ставилися одне до одного.
Не варто сміятися над чиїмись вадами.
Пам’ятай, що цим ти можеш завдати болю. Краще
підтримай людину, в якої щось не виходить.

Запитання:
1. Який звук не вимовляла Лала?

2. Чому черепашка боялася йти в садочок?
3. Як у садочку до неї поставилися діти?

4. Як ти вважаєш, чи добре сміятися над вадами інших?
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Радик дарує радість
Був собі соловейко Радик, і жив він у густому старому лісі
в гніздечку посеред заростей конвалії. Вдачу Радик мав веселу
й ніколи не сумував. Та й коли йому сумувати — весь час він
біля чогось клопочеться. То полетить у поле по комах. До вечора невтомно ловить їх, а вночі сідає на гілку груші-дички й
натхненно виспівує! То гусінь яку знайде й очистить дерево від
шкідника.
А ще Радикові подобалося дбати про своє гніздечко. Днями
він міг вишукувати підхожу гілочку для своєї домівки. Знайде
таку, прикладе до гніздечка і довго милується.
А що вже співака був! Як заведе було якоїсь радісної — всі
звірі навкруги всміхаються: кожного звеселить піснею, кожному гарний настрій подарує.
А то помітили звірі, що не чути Радикового співу. Занепокоїлись: чи не захворів.
Зібралися біля гніздечка і давай гукати:
— Радику! Агов, Радику! Чи живий-здоровий?
Здивований, соловейко визирнув зі свого гніздечка. Він жив
сам, мало з ким спілкувався й гадав, що до нього всім байдуже,
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аж тут стільки звірят зібралося…
— Ой, спасибі, живий-здоровий. Та оце прокинувся нині й
відчув себе геть самотнім. І подумав: я ж нічого корисного не
роблю в цьому світі, і так мені сумно стало.
— Радику, ти не сам! — в один голос вигукнули звірята. —
Глянь лишень, скільки нас!
— Ти щодня своїми піснями нам душу звеселяєш, — усміхнулася бабачиха Фіма, обнімаючи свого любого синочка. — І
щодня я кажу малому шибеникові: «Бачиш, синку, Радик своїм
співом дарує звірам хороший настрій, тож і ти маєш чогось навчитися, щоб бути корисним лісові».
Від таких слів Радик повеселішав, розправив крильця і, перелетівши на грушу-дичку, завів веселу пісеньку!
Не забувай казати другові,
що ти цінуєш його турботу й увагу.
Часом люди дуже потребують втішних слів.
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Запитання:
1. За що звірі цінували Радика?

2. Як ти вважаєш, чому Радик засумував?
3. Як соловейкові допомогли друзі?
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Притулок
Якось малий Дениско помітив на пташиному подвір’ї знайомого качура. Колись густе та блискуче пір’я птаха поріділо й
поблякло, лапки порозпухали й порепалися. Похилив голову
качур, не радіє життю. Спантеличений, Дениско промовив до
мами:
— Мамо, торік цей качур мав геть інакший вигляд. Що з ним?
Він захворів?
— Ні, синку, просто він постарів і став немічний.
Від маминих слів Денискові на очі навернулися сльози —
шкода стало хлопчикові качура. А тут дивиться, насипав господар птиці їсти, молоді качки та качури притьмом кинулися до
корита й за яку мить змегелили все, не лишивши старенькому
й зернинки. Кинувся Дениско по ківшик, набрав зерна й висипав купку перед самим стареньким качуром: їж, бідолашний,
думає, я постою біля тебе. Постояв, поки старенький не поїв усе
та й пішов собі.
Іде собі гуляє, коли бачить — кішечка налякана. Зіщулилась
уся, хоче на паркан стрибнути, та не може — видно, лапку поранила. А поряд собаки — несамовито гавкають та так і рвуться
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накинутись. Підібрав Дениско палицю й пригрозив розбишакам: не займайте мені кішечки! Узяв кішку і обережно опустив
через паркан. Замислився. Пішов далі. Іде, гуляє, аж бачить,
свинка мучиться. Рийку поранила — боляче їй добувати їжу,
плаче бідолашна.
Нічого не вдіє Дениско, гірко стало йому від безпорадності. І
побіг хлопчик додому. Розказує мамі, плаче.
— Не плач, синку, — втішає малого мама. — Тут сльозами не
зарадиш. Діяти треба.
Витер Дениско сльози, подумав і радісно вигукнув:
— Дякую, матусю! Я знаю, як усім допомогти!
Незабаром у Денисковому дворі з’явився притулок для тварин, які попали в біду. На таке добре діло дідусь виділив онукові старий сарай, а сусід дід Петро подарував кілька затишних кліток. Денискові друзі зробили вивіску і стали регулярно
прибирати за тваринами, а фермерка тітка Людмила взялась
постачати в притулок харчі для тварин. У комірчині поставили
старенький комп’ютер, куди заносили всі дані. Одно слово, робота закипіла.
До притулку привозили тварин, які потребували особливого
догляду. Деяких з них віддавали в добрі руки, а хтось лишався
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тут довіку. Всі мешканці притулку почувалися цілком щасливими, адже ними опікувалися небайдужі, люблячі люди.
Не будь байдужий — допомагай цьому світові всім,
чим можеш. Нехай твоя допомога буде й крихітна,
однак це краще, ніж нічого.

Запитання:
1. Як Дениско реагував, коли бачив нещасних тваринок?
2. Що хлопчикові порадила мама?

3. Хто і як допомагав створити притулок для тварин?
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Капризуля
Білочка Буся захворіла. Болить у неї голівонька, дере в горлі, вже й кашель пробивається. Лежить вона на ліжку, стогне.
Прийшли до Бусі подружки. Наділи масочки, стали на порозі,
щоб не заразитися.
— Бусю, що тобі принести? — турботливо запитала найстарша білочка, Ружа.
— Нічого мені не треба, — буркнула у відповідь Буся. — Йдіть
собі. Раз навіть підійти боїтеся, то чим ви мені допоможете?
Здивувалися білочки. Не такого вони чекали від завжди радісної Бусі. Але змовчали.
— Бу, чом ти дмешся на нас? — докірливо запитала Кара. —
Ми ж прийшли допомогти.
— Еге ж, помічниці. Маски наділи, тільки очі видно. — Вже
не на жарт розійшлася Буся. — Не чіпайте мене. Не бачите —
ПОГАНО МЕНІ! — і жбурнула в білочок подушкою.
Подружок з дупла мов вітром здуло. А як опинились вони
надворі, давай радитися, що робити далі. Не кидати ж хвору
напризволяще.
— Що ж, — сказала Ружа, — бачу, наша Буся ще та вереда.
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Але ж ми не станемо ображатись на подругу, в якої жар і лихоманка. Краще подумаймо, чим ми їй зможемо зарадити.
— Викличмо лікаря, — запропонувала Кара. — Яке з нас пуття? А от лікар напевне знатиме, як вилікувати її.
Сказано — зроблено. Поскакали білочки до лісового шпиталю і викликали дільничного лікаря пана Дятла. Той вислухав і
сказав:
— Ви правильно вчинили, дівчатка. У Бусі, судячи з усього,
застуда. Гадаю, їй і справді кепсько, тому не гнівайтесь на неї.
Ось зараз візьму свою лікарську скриньку і навідаю її, — сказав
пан Дятел.
Лікар оглянув Бусю і сказав, що краще їй лягти на лікування в
лісовий шпиталь. Так вона буде під постійним медичним наглядом. А вже за тиждень рудохвоста весело стрибала по деревах зі
своїми вірними подружками. А перед тим…
Перед тим Буся вибачилася.
— Пробачте мені, любі мої подруженьки. Не знаю, що то було
зі мною. Наче я була не я.
— Не дуже нам було приємно бачити тебе такою, — відповіла
Ружа, — але, Бусю, ми не ображались на тебе, адже знали, що тобі
погано. От якби ти зараз кинула в нас подушкою… — БАЦ! — і
в Ружу полетіла подушка, що її за спиною тримала Буся.
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— Ну, начувайся! — вигукнула Ружа і кинулась за малою пустункою. Так і гралися білочки, аж поки сонце не зайшло.
Якщо хворий вередує, не сердься на нього.
Одужавши, він усвідомить, що недобре поводився.
А як не усвідомить — обов’язково тактовно поясни,
що так чинити негоже..

Запитання:
1. Що сталося з білочкою Бусею?

2. Як білочка повелася з подружками?
3. Як учинили Кара і Ружа?
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Буркітливий тигр
— Гр-р-р-р, — невдоволено гарчав старий Тигр, лежачи на
широкій гілляці розлогого дерева. — Не люблю малюків.
Він поглянув одним оком донизу, де вовтузилися малі тигренята. Вони вже довгенько діяли йому на нерви своїми забавками. За веселими іграми дітлахи не звертали уваги на грізного
звіра.
— Де ж це заповітрилася їхня матуся? — Тигрові не лежалося
спокійно. Дитинчата страшенно дратували його.
— А не впіймаєш, — кричить одне тигреня.
— Впіймаю, впіймаю! — з розгону стрибає в кущі друге.
— Гр-р-р-р! — старому тигрові вже уривався терпець.
Аж раптом з-за кущів висунувся старий койот, готовий накинутись на малюків.
Дитинчата всім тілом затрусилися, скулилися й жалібно запищали.
Бачить Тигр, буде біда, скочив на землю й заревів на весь ліс:
— Гр-р-р-р-р!
— У-у-у-у! — завив Койот, не бажаючи втрачати здобич. Але
з таким грізним суперником, як Тигр, несила йому тягатись.
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Підібгав він хвоста — і дав драла.
— Спаси-и-и-ибі! — вигукнули тигренята! — Ви врятували
нам життя.
— Ото ще! — буркнув Тигр і стрибнув на гілку досипати.
Та тільки очі стулив, як чує, знову дитинчата казяться.
— Гр-р-р-р-р! — роздратовано загарчав Тигр. Але малим до
того байдуже. Давай вони змагатися, хто вище на стовбур дерева вилізе.
Аж ось почувся жалібний писк. Дивиться Тигр, вилізли малі
на дерево, а злізти не можуть — бояться навіть униз глянути.
— Ой рятуйте! — пищать тигренята. — Матуся на полюванні, не скоро повернеться, а в нас уже лапки затерпли, ой впадемо-о-о-о!
— От морока, — буркнув старий Тигр, зістрибнув і подерся
на сусіднє дерево, з якого по черзі зняв малих бешкетників.
— Ви наш рятівник! — вигукнули тигренята. — Прийде матуся, все їй розповімо.
— І не забудьте сказати їй, як ви мені заважали, — буркнув
тигр.
— Ой, ні, — тоді нам від мами дістанеться!
— Ну, гаразд, — усміхнувся у вуса Тигр, — не розповідатиму,
тільки дайте поспати.
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— Спасибі вам! — запищали малюки й кинулися тигрові на
шию.
— Гр-р-р-р, — роздратовано гаркнув Тигр і зітхнув. — Нема
на цих неслухів ради.
Навіть найбільший на світі буркотун
може мати добре серце.

Запитання:
1. Чим був незадоволений дорослий тигр?
2. Від кого він врятував малят?

3. Чи насправді тигр не любив малюків?
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Міська миша
і сільська миша
Домовилися якось міська миша із сільською побувати одна в
одної в гостях. От першою приїхала в гості до сільської міська.
Вбралася вона мов справжня панянка у гарну сукенку, приїхала на новенькій бричці. Вийшла, дивиться, а її подружка живе
край села у земляній нірці. Не знає міська миша, де їй стати,
щоб не забруднитися. Поговорили про те-се, а сільська миша не
знає, куди посадити таку чепурну гостю. Постелила пледик на
крісельці і всадовила за плетений столик у садку. Повиймала
найкращі зернята, які мала в коморі, поналивала медку лісового, насіння соняшникового насипала. Ледь торкнулася міська
гостя частування. Посиділа трохи, а тоді й каже:
— Це завжди, подруженько, у вас тут так нудно?
— Та не нудно, аж ніяк, — заперечила сільська мишка. — Он
невдовзі соловейко співатиме — слухати не переслухати пісень.
А потім жабки кумкатимуть. А як сонечко сідає, то така вже
краса! — закотила від замилування очиці сільська миша.
— То ви, любонько, не були у місті, — заперечила їй міська
миша. — В нас великий розкішний будинок, а там частування
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різного їсти не переїсти: швейцарські сири, тістечка, вишукані
напої… Приїжджайте до мене в гості.
І домовилися: тільки-но сільська миша збере врожай, так і
завітає в гості до міської миші.
Аж нарешті однієї осінньої мокрої днини приїхала на старенькому возику сільська миша до міської. Будинок виявився і
справді величезний, от тільки зайшла до нього миша не через
передні двері, а крадькома, через задвір’я.
Їсти також довелося зачекати. Мишки тихцем сиділи під долівкою і визирали, поки господарі будинку наїдяться і підуть до
спалень. За командою міської миші сільська вигулькнула з-під
плінтуса і заскочила на величезний стіл.
Треба сказати, що там і справді було чимало наїдків, а надто
смакували швейцарський сир і сир із пліснявою. Та не встигла
сільська миша скуштувати тістечко, як подружка їй крикнула:
— Тікай мерщій! Кі-і-іт!
Уже в норі, ледь переводячи подих, сільська миша сказала
міській:
— Знаєте, любонько, може, моя землянка і вбогенька, але
цілком моя і заходжу я туди через передні двері. Може, і наїдки
в моїй коморі прості, але вони мої, не крадені, і смакують мені
аж-аж. І коли я їм у своїй нірці, то не боюся, що на мене нападе
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лютий хижак. — Ніколи не житиму я з краденого і вам не раджу! — сказала, вискочила надвір, стрибнула у возика і помчала
до своєї затишної земляної нірки.
Спокійно живеться тому,
хто чесною працею на життя собі заробляє.

Запитання:
1. Що не сподобалося міській миші в гостях
у сільської миші?
2. Які умови життя у міської миші?

3. Як ти вважаєш, які умови життя кращі?
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Вовчик – таки братик!
На лісовій галявині у маковій квітці жила гарнюня феєчка,
яка допомагала всім тваринам, що потрапили в біду. Вовка нещодавно визволила з пастки й за допомогою зцілювального
заклинання загоїла йому рану. Маленькому каченяті крильце
вправила і завела до мами. Роботи у маленької феєчки стільки,
що ввечері ледь крильцями махає, щоб долетіти до ліжечка.
Всі у лісі любили й поважали феєчку. Одного тільки не розуміли: як вона раптом подружилася з сірим вовком! Лихим,
ікластим,буркітливим, величезним... А вона і справді з ним дружила!
— Хіба не байдуже, який твій друг із себе? — мало не обурювалася феєчка. — Так, він має лиху славу, та насправді вовчик
дуже турботливий. Часом, коли ніч холодна, він приходить до
моєї квітки, бере мене у свої волохаті й напрочуд м’які лапи,
вмощується під деревом і так ми спимо до ранку — я зовсім не
відчуваю холоду. А коли я не можу заснути, басовитим голосом
він розповідає мені цікаву казочку, і я за пару хвилин засинаю
й бачу дивовижні сни.
Тож не варто його ані зневажати, ані боятися. Ви ж зовсім не
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знаєте мого друга.
Та лісові мешканці не розуміли феєчку. Аж допоки....
Увечері на галявині було дуже гамірно. Звірі святкували День
лісу.
Звучала весела музика, звірі танцювали, жартували — довкола було так гамірно, що ніхто нічого не чув. Аж раптом пролунало страшне виття — то завивав на весь ліс сірий вовк.
— Тікайте мерщій усі, хто куди може! Дамбу прорвало! —
щосили гукнув вовк. І всі тварини заметушилися: хто міг — видерся на верхівки дерев, а хто не знав, куди тікати, вовк хапав
його своїми зубиськами і миттю завдавав собі на спину, доправляючи у безпечне місце. А коли вода ринула на галявину — сам
ледь урятувався.
За допомогою чарівних паличок феєчка зі своїми подругами
полагодила дамбу і навела лад у лісі. Неначе й нічого не сталося.
Та насправді сталося от що: всі звірі в лісі нарешті побачили
вовка іншими очима. Він більше не був для них злим і всі його
стали лагідно називати Братиком.
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Часом зовнішність оманлива.
Страшна на вигляд людина може мати чуйне серце,
тож не роби квапливих висновків.

Запитання:
1. Чому звірі не сприймали вовка?

2. Як так сталося, що всі раптом змінили свою думку
щодо феїного друга?
3. Як ти вважаєш, чи насправді має значення,
яка зовнішність у людини?
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Мисткині
Оленка з Маринкою — подружки мало не з пелюшок. Все
разом роблять, відколи себе пам’ятають. Вони живуть на одному поверсі, ходять до одного дитячого садочка, разом надворі гуляють. Батьки не натішаться їхній дружбі. Мали дівчатка
ще одне захоплення на двох: дуже любили малювати. Батьки
їм купували для цього все, що тільки можна, аби вони відчули
себе справжніми художницями. Мали вони й товстезні альбоми
з вишуканим папером, і сотні олівців усіх можливих відтінків,
фломастери й різні фарби. Зазвичай дівчатка виходили надвір,
сідали у затінку під крислатим каштаном і спокійно малювали
все, що спаде на думку, на що здатна їхня бурхлива фантазія.
Аж ось одного дня дівчаткам батьки повідомили, що їх віддають до художньої студії — вчитися малювати. Ото подружки
раділи! У студії викладачка впродовж кількох уроків навчала їх
прокреслювати всілякі лінії, розповідала про перспективу і давала багато домашніх завдань. А потім повідомила, що за кілька місяців, якщо старатимуться, дівчата зможуть взяти участь
у конкурсі малюнка. Кілька занять Оленка ще сиділа тихенько,
а потім якось, ідучи додому, запитала в Маринки:
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— Тобі подобається отаке малювання?
— Авжеж, — захоплено відповіла Маринка. — Я довідалася
стільки всього нового! А домашні завдання які цікаві…
— От я хотіла сказати щодо домашніх завдань, — серйозно
мовила Оленка. — Щось вже не так то й хочеться мені малювати. Нудно. То ми з тобою фантазували, нехай і калякали, але
уявляли, що ми справжні мисткині, ми зовсім не напружувалися. А тут обов’язково щось треба робити.
— Але ж пані викладачка нам не раз пояснювала: для того,
щоб домогтися успіху, треба попрацювати. Чи тобі вже не подобається малювати? — вражена здогадом, аж зупинилася Маринка.
— А от і ні, — заперечила Оленка. — Малювати мені подобається, а щось робити під примусом — не дуже. Я хочу бути
вільною мисткинею.
— Але щоб вільно малювати, треба вчитися… — пробувала
довести Маринка, але раптом зрозуміла, що марно. Додому дівчата пішли порізно.
На заняття вони таки разом ходили, але Марина не надто дослухалася до слів викладачки. Так і наблизився день здачі малюнків на конкурс. Марина малювала все, як сама того хотіла,
а от Оленка застосувала в малюванні всі знання, що їй дала
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викладачка.
Здогадайся, чия робота перемогла на конкурсі?
Пам’ятаєш приказку: печені голуби не летять до губи?
Ото ж бо й воно – працюй, і в тебе все вийде!

Запитання:
1. Чим найбільше любили займатися на дозвіллі
Оленка з Маринкою?

2. Чому Маринці не сподобалися заняття в художній студії?
3. Чому, на твій погляд, перемогу в конкурсі здобула
Оленчина робота?
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Я перший!
Равлик Северин страх як повільно пересувався. Щоправда,
з-поміж равликів він вважався дуже навіть прудким. Але Северин дружив не тільки з равликами, цього літа він заприятелював із жабками. А ці зеленушки такі стрибучі — плиг-плиг — і
вже на березі! Не встигне Северин на своїй слизькій ніжці доповзти до найближчого кущика, а жабки вже наплаваються досхочу і плигають додому обідати.
І тоді Северину хоч плач. Нецікаво йому самому на бережку
сидіти — нудно. Позітхає равлик на бережку, посидить аж до
заходу сонця, і повзе собі самотою додому, сумно опустивши
ріжки-антенки.
От одного дня знов кличуть його жабки плавати на озеро. А
Северин віднікується:
— Щось немає сьогодні в мене настрою. Та й сонечко таке
палюче, що не зможу я повзти.
Здивувалися жабки, адже навіть і за більшої спеки равлик із
ними вирушав на озеро, але пішли самі. А Северин лишився
вдома, під виноградним листком. Равлик знову опустив сумно
ріжки, а потім незчувся, як його здолав сон…

126

При т чі пр о д ружбу

— Увага! Увага! — раптом ревонуло просто равликові у вухо.
Від несподіванки він аж підскочив. Дивиться, а біля нього
стоїть… таксі! Зелені очеретяні ноші з дахом, на якому красувалася вивіска: «Таксі». У ці ноші впряглися дві жабки.
— Северинчику, залазь досередини! — ми тебе вмить доправимо до озера. — Запросили подружки. — Ми були дуже неуважні до тебе. А коли це збагнули, то вмить знайшли спосіб
виправити ситуацію. Отже, мерщій залазь у таксі — вирушаємо
до озера!
Равлика довго вмовляти не довелося. Він миттю забрався всередину ношів, дві жабки вхопилися за палиці і так поскакали,
що аж випередили інших жабок.
— Ура! Я перший! Радісно вигукував Северин. — То була найприємніша його прогулянка до озера. А як же ж весело було
плескатися на березі річки з друзями!
Без вірного друга велика туга —
мовить народна мудрість.
Та Северин не має часу на тугу,
бо має справжніх друзів. Бери з них приклад.
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Запитання:
1. Чому равликові не вдавалося поплескатися у воді
з жабками?
2. Чи одразу жабки зрозуміли, що равлик не такий
швидкий, як вони?
3. Як жабки виправили ситуацію?
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Ревнива Натка
Сьогодні Ната почувається дуже нещасною. А все тому, що
до них у гості приїхала донька маминої подруги, Зося. Натці
б радіти, що в неї раптом з’явилася нова подружка, але ні —
Натка така роздратована, що навіть відмовилася від ЦУКЕРКИ!
Що ж собі вже намислила Натка? Бачиш, їй не подобається, що
мама надто багато уваги приділяє чужій дівчинці. Мама надто багато до неї говорить — так вважає Натка, готує Натині
улюблені млинці — хіба можна кожному готувати її улюблені
млинці? Заварює улюблений Натчин суничний чай. Але ж так
не можна! Ната мало не плаче від досади.
— Натусю, що з тобою? — дивується мама.
— Нічого, відмахується Ната і вже розуміє, що досить їй дусатися, щоб не викликати підозр у дорослих.
І вже за мить Ната чемненько взяла свою нову подружку за
руку й повела гратися на майданчик, де в неї дуже багато іграшок. От тільки поки вони так ішли, взявшись за ручки, Ната з
такою силою стисла Зосину долоню, що в тієї аж кісточки пальців побіліли.
Зося з болем у погляді подивилася на Нату, звільнила руку,
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але не вичавила жодного звуку. Коли дівчата гралися на майданчику, поки ніхто з дорослих не бачить, Ната всіляко намагалася дошкулити своїй новій подрузі: то наче ненароком сипоне
піском їй в обличчя. То тихцем вихопить лопатку з рук. Для
бідолашної Зосі то була не гра, а справжня мука. Дівчинка вирішила, що годі їй уже терпіти, подякувала Наті за товариство і
пішла до гостьової кімнати.
Так минув час до вечора. За вечірнім столом Зосі також не
було. Мама пояснила Наті, що її нова подружка повечеряла трохи раніше, бо рано лягає спати. А наступного ранку Зосі не виявилося в ліжку. Який тоді здійнявся переполох! Усі гукали Зосю,
шукали по кожному закутку, а потім вирішили шукати надворі.
— Це все я винна, — заплакала Ната у дверях. — Я робила
Зосі боляче, бо ти її тепер більше любиш. І Зося, мабуть, утекла…
Тільки-но злякана мама відчинила двері, як на порозі з’явилася Зося — з двома букетами польових квітів.
— Яка у вас прекрасна лука! — вигукнула дівчинка. — Я рано
лягла й рано прокинулася, тож вирішила зробити вам сюрприз,
ось — і Зося простягнула два прегарних букети.
Соромно стало Наті за свою поведінку, зрозуміла, що її охопила страшенна ревність. Відтоді дівчата стали добрими подругами.
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Ревність засліплює людей і спонукає їх
до нехороших учинків. Як тебе охоплює це почуття —
поміркуй, чому воно в тебе виникає.
Поговори про це з дорослими.

Запитання:
1. Чому Ната не зраділа гості?

2. Як реагувала Зося на дії Нати?

3. Як ти вважаєш, чи завжди слід мовчати,
коли тебе ображають?
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Цікаві думки
та висновки малечі
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