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Шановні батьки! 

Безумовно, кожен із нас прагне щастя для своїх дітей. І саме 
ми несемо відповідальність за виховання в дитині тих основ, які 
допоможуть їй прожити щасливе життя. 

Що це за основи? Уміння думати й самостійно приймати 
рішення. Бути сміливим і любити знання. Поважати батьків і 
шанувати родинні цінності. Розуміти відмінності добра і зла, 
правди і брехні, любові і ненависті, радості і гніву. Подарувати 
вудку і навчити рибалити набагато важливіше, ніж дати саму 
рибу. 

Ефективним можна назвати таке виховання, коли рішення, 
як вчинити правильно, вже закладено в свідомості дитини. 
Набагато простіше донести життєві істини через історії, розповіді 
та казки. Тому, вибираючи книжку, слід звернути увагу на те, що 
повчальний характер має бути на першому місці. 

Зараз перед вами унікальна книга. У ній зібрані історії за 
темами, які найбільш важливі для розвитку дитини. Ця особлива 
книжка допоможе вам поділитися з малям мудрістю, яка 
передавалася народами з вуст в уста впродовж багатьох століть. 
Саме притчі демонструють дітям моделі поведінки, які не тільки 
збережуться в пам’яті як цікава розповідь мами на ніч, а й дадуть 
установку на успішне життя. 

Батько, який читає дитині історію перед сном, перебуває з 
нею в єдиному просторі світосприйняття, тому вікова мудрість, 
що дихає на сторінках цієї книжки, принесе користь обом. 
Читання на ніч – найбільш тонкий і водночас ефективний спосіб 
по-справжньому зблизитися з дитиною. До того ж притчі, які 
добиралися нами з такою любов’ю та турботою, показують 
важливі МОДЕЛІ ПОВЕДІНКИ. Гармонійний розвиток дитини 
переважно будується на наслідуванні саме цих «правильних» 
МОДЕЛЕЙ ПОВЕДІНКИ. Їх можуть демонструвати не лише 
«правильні» фільми, а й «правильні» книжки, які ви прочитаєте і 
обговорите разом із дитиною.
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Як читати дитині притчі максимально ефективно

1. Створіть ритуал вечірнього читання. Залиште всі турботи і
тривоги за стінами кімнати. Прислухайтеся до дихання дитини 
і намагайтеся дихати в унісон із нею. Спершу просто спокійно 
дихайте разом. Цей стан називається єдністю. Чудово, коли 
малюк відчує, що дорослий із ним – одне ціле. А коли ви скажете, 
що дуже його любите і що він найкращий, – то ваш малюк засне 
щасливим і прокинеться сильним.

2. Притчу обирайте з розділу, тема якого найбільш
актуальна в певний час. Намагайтесь обговорювати ті теми, 
які будуть зрозумілі вашій дитині. Читайте спокійно і повільно. 
Підлаштовуйте ритм свого голосу під дихання малюка. 

3. Основну фразу, яку ви хочете донести до дитини, можна
повторювати кілька разів. Щоб «закласти» ключову ідею в 
мислення дитини, обов’язково проговоріть її наприкінці притчі 
та повторіть ще раз головне речення, щоб малюк чітко запам’ятав 
саме цю фразу.

4. Читання можна завершити цитатою, що ми наводимо
перед кожним розділом. І також кілька разів її повторити. Дуже 
добре перед сном проказати разом із дитиною таку чи подібну 
афірмацію: «З кожним днем я стаю все краще і краще. Завтра я 
прокинуся (назвати час) і почуватимуся чудово...». Після цього 
дитина засинає.

Наступного дня дорогою до школи або садка ще раз обговоріть 
вчорашню притчу. Запитайте, яке враження вона справила, що 
найбільше сподобалось, запам’яталося і чому. Використовуйте 
запитання, які є після кожної притчі. Перші два запитання 
допоможуть дитині згадати зміст притчі. На них вона відповість 
легко. А щоб відповісти на останнє, доведеться трохи подумати, 
згадати випадки з життя, проаналізувати й поміркувати.

Зичимо успіхів вам і вашим дітям! Любіть їх, прищеплюйте 
любов до всього навколо, і тоді життя їхнє буде сповнене щастя 
і добра.

Іцхак ПінтосевичОльга Іванова
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Іцхак Пінтосевич про збірку
Сім’я – це найбільший скарб у житті. Кожен з батьків хоче лише 

найкращого для своєї дитини. Проте частіше ми пам’ятаємо про 
базові потреби – щоб була ситою, одягнутою та під пильним 
наглядом. Не забувайте і про духовне. Кого ви хочете, щоб чула 
ваша дитина? Чию думку та поведінку має наслідувати? Які 
навички ви намагаєтеся виховати? Найкращий спосіб виховання 
та самовдосконалення – це спілкування з величними людьми 
через книги. Я сам постійно читаю і намагаюся прищепити цю 
звичку своїм дітям. Бо саме це зробить їх успішними та допоможе 
реалізувати мрії.

Я особисто читав своїм дітям притчі з цієї книги. Головне, що 
я передав дітям через цю книгу:

•	 Сім’я	і	відносини	–	найголовніше.
•	 Важливо	навчатися	та	бути	сміливим.
•	 Успіху	в	житті	може	досягнути	кожен,	хто	до	цього	прагне.
•	 Бути	добрим	–	значить	бути	щасливим.
•	 Правда	цінніша	за	брехню.	

Бажаю і вам передати своїм дітям ці та безліч інших корисних 
ідей, які є в книзі. Після кожної притчі ставте дітям запитання, 
обговорюйте прочитане. Таким чином розумні думки з книжки, 
оселяться в їхніх світлих головах назавжди. 

Навчайте свою дитину. Навчайте цінному та важливому. Бо 
саме це зробить її щасливою, успішною та цілеспрямованою. Та 
головне – любіть своїх дітей! Говоріть їм про це! Вони дуже-дуже 
-дуже чекають цього від нас...
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Сімейні цінності

Запорука	 сімейного	 щастя	 в	 доброті,	 відвертості,	
чуйності.	Золя	Еміль

Доброчесність	батьків	–	неймовірне	придане.	Горацій
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близьких.	Марк	Туллій	Цицерон
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і	матимеш	щастя
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В одному місті в пологовому будинку дві жінки народи-
ли синів. Одну жінку звали Розою, а другу – Лілією. Молоді 
мами були дуже щасливі і мріяли про майбутнє своїх синів. 

– Я хочу, щоб мій син став музикантом або відомим кон-
структором, – сказала Роза.

– А я мрію, щоб мій син став доброю людиною, – сказала 
Лілія. – І щоб мене любив і шанував.

Спливло тридцять років, усе ще молоді та вродливі Роза й 
Лілія знову потрапили до лікарні – кожна з них мала не над-
то здорове серце. Жінки зраділи зустрічі, як давні подруги.

– Ким став твій син? – запитала Лілія.
– Моя мрія здійснилася – син став відомим піаністом, –

відповіла Роза. – Побачив увесь світ, дає багато концертів, 
він дуже зайнятий. А твій ким став?

– Мій син – звичайний робітник, виготовляє складні де-
талі для літаків. Ми разом живемо, в мене двійко онуків. 

– Не надто вже тобі в житті поталанило, – сказала Роза. 
– Твій син – звичайна, нікому не відома людина, яких мі-
льярди. 

Того самого дня до Лілії приїхав син. А до Рози син не 
приїхав, бо в нього був концерт.

Наступного дня до Лілії знову прийшов син. Роза лише 

Хто ким виріс
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Хто ким виріс зітхала, дивлячись, як світиться від щастя подруга. За мі-
сяць Розу так ніхто й не провідав.

Нарешті одного ранку до палати зайшов лікар і сказав, 
що Лілію виписують, а в Рози з серцем ще не все гаразд, тож 
доведеться їй залишитися. Лілію прийшов забирати любий 
син з величезним букетом її улюблених білих лілій. Коли Лі-
лія збиралася йти, Роза зі сльозами на очах запитала:

– Скажи, подруго, як ти виховала такого сина? Ти щас- 
лива, а я...

– Знаєш, Розо, син, якого я народила, помер ще малень-
ким. Це мій прийомний син, але для нього я – найрідніша. 
Я дуже щаслива і від щирого серця співчуваю тобі! Адже го-
ловне не те, чи став твій син відомою людиною, а те, якою 
саме людиною він виріс: турботливою чи байдужою.

1.	Ким	виросли	сини	Рози	й	Лілії?
2.	Чому	до	Рози	син	жодного	разу	не	при-

йшов?
3.	Яка	з	матерів	почувалася	справді	щасли-

вою?

С і м е й н і  ц і н н о с т і
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В одному селі жили двоє братів, багатий і бідний. Бага-
тий брат цілком залежав від своєї лихої дружини і зрештою 
вона так його намовила, що перестав він спілкуватися з бід-
ним братом. Дійшло до того, що брати не бачилися впро-
довж семи років.

Якось вирушив бідний брат возом до лісу по дрова. Зі-
брала його дружина в дорогу, дала йому сиру й хліба, а собі 
залишила цибулину. Як нарубав бідняк дрова, склав їх на 
віз і сів перекусити. Вийняв із сумки хліб і сир, аж раптом 
підходить до нього старий дідок і просить:

–  Дай мені попоїсти, синку.
 Той простягнув дідусеві половину й запросив сісти поруч.
 Дідусь усе з’їв, а потім сказав:
 – За те, що ти мене нагодував, я виконаю одне твоє ба-

жання. 
Замислився бідняк: хата старенька – можна було б і нову 

попросити, а всередині порожньо, їсти нічого – можна було 
б грошей попросити, та згадав про брата, зітхнув і промо-
вив:

– Маю я брата, з яким не спілкувався аж сім років, важко 
мені без нього. Я хотів би, щоб у наших стосунках усе було, 

Правильне рішення
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Правильне рішення як колись.  
– Так, будь по-твоєму, прийде твій брат сьогодні ввечері. 

А за те, що саме цього ти забажав, то дам тобі й решту: ніко-
ли більше не знатимеш, що таке злидні, та й хата буде в тебе 
нова. Я дарую це людині, котра родинні стосунки ставить 
понад усе.

1.	Чому	брати	так	довго	не	спілкувалися?
2.	Як	бідний	брат	повівся	з	дідусем?
3.	А	чого	ти	побажав	би	собі?	

С і м е й н і  ц і н н о с т і
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В однієї жінки було троє дітей. Вона так їх любила, що все 
в хаті робила сама. Тим часом діти днями бавилися й весе-
лилися до ночі. Прибіжать пізно додому й кричать:

– Їсти!
Мама мовчки їх помиє, перевдягне, висушить мокре 

взуття, випере брудний одяг і подасть їсти. І так було доти, 
доки мама не захворіла. Лежить вона, сил не має звестися 
на ноги. Просить вона у старшого сина пити, а він:

– Нехай середульший подасть.
А середульший відповів:
– Нехай молодша сестричка подасть.
А найменша донька тільки розсміялася і втекла в сад гу-

ляти.
Прибігли діти ввечері з вулиці та й кричать:
– Їсти!
Ураз на їхніх очах мама почала пір’ям укриватися. Пере-

творилася на птаха, змахнула крилами й випурхнула у ві-
кно.

Вибігли діти надвір і заголосили:
– Повернись, матусю, ми будемо чемними, подамо тобі 

водички!

Як мама зозулею 
стала
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А мама-зозуля їм у відповідь:
– Пізно, мої любі дітки, пізно!
І полетіла. Діти бігли за нею, падали, плакали, але мама 

не повернулася.
Відтоді зозулі не висиджують пташенят, а підкидають 

свої яйця до чужих гнізд.

1.	Як	можна	охарактеризувати	дітей?
2.	Як	ти	вважаєш,	чи	усвідомили	діти	свою	

помилку?
3.	Чому	в	притчі	мама	обернулася	саме	

зозулею?

С і м е й н і  ц і н н о с т і
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Жила в одному селі величезна заможна родина. Її голова 
мав велике господарство, добротний будинок, багато зе-
мель. Але найбільшим багатством були його діти, мав він їх 
аж тринадцятеро: семеро синів і шість дочок.

Та, на жаль, не мирили діти поміж собою. І дня не мина-
ло, щоб хтось не посварився. А сварилися між собою брати 
й сестри через батьківську спадщину. Кожен прагнув отри-
мати все татове майно й ніхто не поступався. Якось зібрав 
батько всіх своїх дітей і сказав:

– Навчив я вас усьому, що сам знав. Настав час починати 
вам самостійне життя. Ідіть, діти мої, світ подивіться, себе 
покажіть. Повертайтеся за рік. А спадок дістанеться тому, 
хто принесе мені найкращий подарунок.

І помандрували діти світом. Минув рік, знову зустрілися 
у батьковій хаті. 

Старший син із гордістю подарував батькові дорогий 
східний килим. Дочка піднесла золотий злиток. Були ще 
й такі подарунки: шовкова тканина, диковинні заморські 
плоди... І серед усіх цих чудернацьких подарунків батько 
побачив буханку хліба, що її підніс молодший син.

– Сину мій, саме ти станеш моїм спадкоємцем! – зрадів 

Спадкоємець
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– Сину мій, саме ти станеш моїм спадкоємцем! – зрадів 

Спадкоємець батько. – Хліб – найцінніший скарб у світі, а отже, для мене 
є найціннішим подарунком. Я щасливий, що бодай один із 
вас засвоїв мою науку. З гордістю віддаю все, що маю, тобі, 
мій молодший сину. Я впевнений, що ти станеш добрим го-
сподарем!

 

1.	Через	що	сварилися	брати	й	сестри?
2.	Який	подарунок	для	батька	став	найцін-

нішим?
3.	Як	ти	вважаєш,	чому	саме	так	розпоря-

дився	батько	спадщиною?

С і м е й н і  ц і н н о с т і
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Жив на світі літній чоловік, котрий мав трьох чудових си-
нів. Усі вони давно одружилися, всі жили з батьком, дбали 
про велике господарство.

Люди захоплювалися щирою дружбою і злагодою, які 
панували в цій сім’ї. Якось узимку пішов сильний сніг. Ра-
но-вранці голова родини пішов за звичаєм перевірити ко-
рівник, аж бачить – сліди на снігу, та й пішов за ними. Вий-
шов на узлісся, а там біля багаття сиділи мудреці. Побачили 
вони старого, запросили його до багаття.

Ось один мудрець і каже:
– Ти багатий, усе маєш, та уяви, що до тебе прийшли 

люди і сказали, що відбирають у тебе все, можеш залишити 
лишень щось одне. Що ти вибереш?

– Аби дати відповідь на ваше запитання, я маю поради-
тися з дітьми.

Відпустили мудреці старого, прийшов він додому і розпо-
вів про все дітям. Обурилися на те сини.

– Тату, хіба можна віддати своє майно? Цього ніколи не 
буде, бо це наша спадщина!

І вибухнув у родині справжній скандал:
– Нехай забирають усе, а нам худоба лишиться.
– Нехай забирають усе, а коней не чіпають!

Злагода



22

Жив на світі літній чоловік, котрий мав трьох чудових си-
нів. Усі вони давно одружилися, всі жили з батьком, дбали 
про велике господарство.

Люди захоплювалися щирою дружбою і злагодою, які 
панували в цій сім’ї. Якось узимку пішов сильний сніг. Ра-
но-вранці голова родини пішов за звичаєм перевірити ко-
рівник, аж бачить – сліди на снігу, та й пішов за ними. Вий-
шов на узлісся, а там біля багаття сиділи мудреці. Побачили 
вони старого, запросили його до багаття.

Ось один мудрець і каже:
– Ти багатий, усе маєш, та уяви, що до тебе прийшли 

люди і сказали, що відбирають у тебе все, можеш залишити 
лишень щось одне. Що ти вибереш?

– Аби дати відповідь на ваше запитання, я маю поради-
тися з дітьми.

Відпустили мудреці старого, прийшов він додому і розпо-
вів про все дітям. Обурилися на те сини.

– Тату, хіба можна віддати своє майно? Цього ніколи не 
буде, бо це наша спадщина!

І вибухнув у родині справжній скандал:
– Нехай забирають усе, а нам худоба лишиться.
– Нехай забирають усе, а коней не чіпають!

Злагода – Нехай заберуть усе, тільки б лишень будинку не позба-
вили!

І здійнялася поміж братами суперечка. Дійшло до взаєм-
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1.	Як	ти	вважаєш,	чому	в	тій	родині	вини-
кла	сварка?

2.	Хто	допоміг	старому	гідно	вийти	із	си-
туації?

3.	Що,	на	твою	думку,	найцінніше	в	родині?

С і м е й н і  ц і н н о с т і
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В одному селі жили нежонатий бідняк і одружений багач. 
Холостяк дуже бідував, а одружений жив у розкоші.

Та вони завжди ладнали один з одним.
Якось бідняк сказав багатієві:
– Набридло мені бідувати. Дуже хочу змінити своє життя 

на краще.
А багач йому:
– Одружись – усе зміниться. Укупі й багатства заживете. 
Невдовзі одружився бідняк і народила йому дружина ді-

тей. Та виявилося, що він не лишень не розбагатів, а клопо-
тів із грішми в нього тільки додалося. 

Якось бідняк і скаржиться багатому приятелеві:
– Так і не зажив я багатства. Ба гірше: статки мої лишень 

зменшилися. 
А багатій, який не мав дітей, йому й каже:
– Якщо ти такий бідний, тоді продай мені за п’ятдесят зо-

лотих одного зі своїх синів.
Бідняк обурився:
– Що ти! Свого сина я не продав би ні за які гроші на світі.
 Тоді багатій усміхнувся до бідняка:  
– Тепер бачиш, що, одружившись, усе ж таки розбагатів?

Найдорожче в житті
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1.	Що	порадив	багатий,	аби	бідному	жило-
ся	краще?

2.	Як	ти	гадаєш,	чи	вважає	багатій	гроші	
найголовнішим	у	житті?

3.	Чи	можна	сказати,	що	багатий	усвідом-
лює,	що	діти	–	найголовніше	в	житті,	
тому	що	сам	їх	не	має?

С і м е й н і  ц і н н о с т і
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Рубав якось лісоруб дрова і побачив, що маленьке вед-
межа заплуталося в сітці. Звільнив чоловік малюка і відніс 
його до барлогу, де жила ведмедиця зі своїми дітьми. Зраді-
ла ведмедиця та подякувала й запропонувала свою дружбу.

Лісоруб дуже здивувався, але прийняв дружбу ведмедиці. 
Згодом вони не уявляли свого життя одне без одного. Вед-
медиця допомагала лісорубові складати у візок дрова, а лі-
соруб пригощав ведмежат ласощами.

Якось лісоруб каже ведмедиці:
– Ми з тобою давно дружимо, але мене не полишає дум-

ка, що ти замислила щось лихе проти мене.
Образилася ведмедиця:
– Краще б ти мене вдарив лопатою – так мені боляче на 

душі! – і забралася геть.
Скільки лісоруб не визирав ведмедицю – більше відтоді 

не бачив. Минуло багато років, перш ніж знову зустрів її.
– Привіт, клишонога! – радісно вигукнув лісоруб.
– Привіт, лісорубе! – також зраділа зустрічі ведмедиця і 

допомогла йому скласти у візок дрова, як у старі добрі часи.
– Давно тебе не бачив.
– Після нашої останньої зустрічі в мене була страшна су-

тичка з вепром. Мені довелося захищати своїх дітей. У цій 

Лихе слово ранить
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Лихе слово ранить сутичці я отримала страшну рану й довго лікувалася.
– А по тобі не скажеш! – вигукнув лісоруб. – Ніколи б не 

сказав, що тебе було тяжко поранено.  
– Давно вже загоїлися рани, яких мені завдав вепр, але 

рани від твоїх слів і понині ятряться.
Сказала – і пішла. І тільки тоді лісоруб збагнув, яких ран 

завдав ведмедиці.

1.	Як	подружився	лісоруб	із	ведмедицею?
2.	Чим	лісоруб	образив	ведмедицю?
3.	Як	ти	вважаєш,	що	лісоруб	повинен	зро-

бити,	щоб	ведмедиця	йому	пробачила?

С і м е й н і  ц і н н о с т і
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Жив-був король, і мав він трьох дочок. Якось покликав 
він їх і запитав:

– Як ви мене любите?
Старша відповіла:
– Батьку, я люблю вас більше за власне життя.
Середульша сказала:
– А я люблю вас більше, ніж своє серце.
А наймолодша сказала:
– Тату, я люблю вас більше за сіль.
Розгнівався король і прогнав молодшу дочку, адже вона 

порівняла свою любов до нього з якоюсь сіллю!
Сховала донька розкішну сукню принцеси, перевдяглася 

у благеньке платтячко і попросилася на роботу в сусідньо-
му королівстві, де доглядала за домашніми птахами. Якось 
королівський слуга почув переполох у курнику. Він прибіг 
на галас і побачив дівчину в наряді принцеси. Птахи не впі-
знали дівчини – от і сполошилися.

Пішов слуга до короля та й розповідає:
– Ви взяли на службу не просту дівчину, а принцесу.
Дуже здивувався король і сказав:
– Піду сам подивлюся.
Наступної ночі він підстеріг дівчину і, коли вона вдягала 

вбрання принцеси, запитав:
– Навіщо ти так вчинила?
– Я вам усе розповім, ваша величносте, – відповіла дівчи-

Про любов і сіль
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Про любов і сіль на. – Мій батько, король, вигнав мене з палацу, тому що я 
сказала, що люблю його більше за сіль.

– Ходи на кухню і приготуй сніданок, – звелів король. – 
Але не додавай солі.

А сам тим часом запросив на сніданок батька дівчини.
Коли той приїхав, накрили на стіл. Подавати страви до-

ручили його молодшій доньці. Сіли за стіл, і гість скривив-
ся, коли ковтнув першу ложку супу.

Тоді господар і питає:
– Що таке, ваша величносте? Вам не смакує?
А той йому:
– Перепрошую, та ваш кухар не посолив страви. 
Тоді господар і каже:
– Вдивовижу мені чути про таке. Цікаво, що ви віддали 

б, якби побачили свою дочку, котра любила вас більше за 
сіль?

І гість відповів:
– Корону.
Так король-батько повернув собі дочку й залишився без 

корони.

1.	Як	свою	любов	висловила	кожна	з	прин-
цес?

2.	Чому	король	прогнав	молодшу	дочку?
3.	Чи	усвідомив	король	свою	помилку?

С і м е й н і  ц і н н о с т і
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Ця історія дійшла до нас із далекої Японії. В одному місті 
існував дикий закон: коли людині виповнювалося шістде-
сят років, діти відносили її в гори і залишали там напри-
зволяще. Ніхто не смів порушити цей закон, бо за непослух 
могли скарати всю сім’ю. І жив у тому місті один юнак, ко-
трий дуже любив свого батька.

Ось настав час відводити батька в гори.
– Пробачте мені, тату! – крізь сльози промовив син, виру-

шаючи в дорогу з батьком на спині.
Довелося йти через темний ліс і бамбукові чагарі.
Син помітив, що батько раз у раз ламає гілки з дерев, і 

запитав:
– Навіщо ви це робите?
– Щоб ти легко віднайшов шлях додому, сину.
Заплакав син після таких слів, а потім рішуче промовив:
– Не хочу і не залишатиму вас, тату! Не боюсь я покаран-

ня.
І повернувся додому разом із батьком. А щоб люди не 

знали, сховав його в погребі за будинком і потай носив 
йому їжу.

Варто згадати, що молодь у тім краї не вирізнялася мудрі-
стю. І щоб якось розвивати молоде покоління, вирішив там-
тешній вельможа загадувати загадки за винагороду. Зібрав 

Вірний син
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Відтоді той край почав славитися мудрецями.

1.	Який	дикий	звичай	існував	у	японському	
місті?

2.	Чому	син	залишив	літнього	батька	вдо-
ма?

3.	Як	ти	вважаєш,	чому	старші	люди	є	му-
дрішими	за	молодь?

С і м е й н і  ц і н н о с т і
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Узяв якось один купець сина на базар. Їдуть кіньми, аж 
бачать – підкова на дорозі лежить.

– Синку, злізь, будь ласка, з коня, підніми підкову. Диви-
ся, вона майже нова.

А син навіть не зволив очі опустити.
– Що ви, тату, цим слуги мусять займатися.
Оскільки слуги їхали далеко позаду, зліз купець з коня, 

підняв підкову, а сам уже придумав, як провчити лінивого 
сина.

Спродав усе щасливо купець, отоварився і тихесенько 
відправив слуг з товаром додому. Ніде не заходив із сином 
поїсти, тільки купив інжиру на базарі й рушив додому.

Їде попереду батько і час від часу кидає по одній інжи-
ринці, а голодний син тим часом злізе з коня, підбере ін-
жир, витре об сорочку, з’їсть і знову сідає на коня. Так і ді-
сталися додому.

– Що ж, синку, буде тобі наука. Я попросив тебе раз злізти 
з коня – ти не послухав. От довелося тобі сто раз злазити, 
щоб їжу заробити.

Зрозумів хлопець свою провину, опустив голову й виба-
чився перед батьком.

Батьківська наука
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1.	Чому	син	відмовився	піднімати	підкову?
2.	Як	батько	вирішив	провчити	сина?
3.	Що	могло	статися,	якби	батько	не	про-

вчив	сина?

С і м е й н і  ц і н н о с т і
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Розділ 2

Дарувати добро
Кепсько,	коли	нікому	про	тебе	подбати,	та	ще	гірше,	
коли	тобі	нема	про	кого	піклуватися.	
Станіслав	Єжи	Лец	

Кістка,	кинута	собаці,	–	це	не	милосердя;	милосердя	
–	це	кістка,	розділена	з	собакою,	коли	ти	голодний	не	
менше	за	неї.	Джек	Лондон

Доброта	–	мова,	що	її	здатні	почути	глухі	й	побачи-
ти	сліпі.	Марк	Твен

Будьте	поблажливими	до	лихих	людей	–	вони	потре-
бують	цього	найбільше.	Ешлі	Діамант

Забувайте	образи,	та	завжди	пам’ятайте	доброту.
Конфуцій

Будьте	 щедрими	 на	 добрі	 слова,	 а	 надто	 стосовно	
тих,	хто	цього	не	робить.	Йоганн	Гете

Даруй	добро	й	милосердя	–	
і	матимеш	щастя!
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Жив на світі добрий пес. Ніколи не ганяв він котів, не 
сварився з іншими псами. Лежав собі на сонечку, бігав за 
метеликами, словом, радів життю. Завжди він поважав лю-
дей, та й люди ніколи не кривдили доброго песика.

Та якось...
Ішов повз нього хлопчик, побачив собаку й ні сіло ні впа-

ло ухопив каменюку та пожбурив її в тварину.
Просто так, адже пес не збирався навіть гавкати на хлоп-

чика.
Прикро стало псу, заплакав він. Адже не завдав хлопчи-

кові ніякої кривди, чому ж тоді той скривдив його?
Та після цієї прикрої події не став злим добрий пес. Він 

і далі любив людей. І коли одного разу на хлопчика напа-
ла зграя бродячих злих собак, добрий пес захистив від них 
хлопчика. Наступного дня прийшов той до доброго собаки, 
подякував йому за захист і пригостив смачним м’ясом. А ще 
хлопчик попросив пробачення за свій вчинок. Добрий пес 
хоч і пам’ятав про завдану кривду, але давно пробачив.

Добрий пес
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Добрий пес

1.	Чому	собаку	всі	вважали	добрим?
2.	Через	який	вчинок	хлопчика	найбільше	

засмутився	пес?
3.	У	чому	полягало	милосердя	доброго	соба-

ки?

Д а р у в а т и  д о б р о
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Подорожували світом двоє друзів. Вони довго були в до-
розі, дуже втомилися і дуже роздратувались один на одного. 
Дійшло до того, що один із них розлютився і скривдив сво-
го друга прикрим словом. Тому стало дуже боляче, але він 
змовчав. Вони стояли на березі моря, і ображений палич-
кою написав на піску: «Мене дуже образив мій найкращий 
друг».

Наступного ранку друзі продовжили шлях уздовж бере-
га. Вони йшли до обіду, стало дуже спекотно, тож вирішили 
скупатися в морі. Той, хто писав на піску, мало не потонув. 
Друг урятував його, ризикуючи власним життям. Коли він 
прийшов до тями, то написав на скелі: «Мій друг урятував 
мене. Я завжди це пам’ятатиму».

І тоді друг запитав його:
– Коли ти образився, то написав про це на піску, чому ж 

тепер ти пишеш на скелі?
– Свої образи я висловив на сипучому піску, щоб море 

змило їх назавжди. А на скелі я написав, що ти врятував 
мене, щоб кожен, хто пройде повз, знав про твій шляхетний 
вчинок.

Образа і вдячність
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Образа і вдячність

1.	Що	означає	написати	образу	на	піску?
2.	Що	значить	висловити	подяку	на	каме-

ні?
3.	Чи	легко	ти	прощаєш	образи?	Чи	прига-

дуєш	з	вдячністю	про	добрі	справи?

Д а р у в а т и  д о б р о
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Одному юнакові з кепським характером батько дав ящик 
цвяхів і попросив щоразу, коли той гнівається, забивати по 
одному цвяху у ворота.

Наступного дня у воротах стриміло з півсотні цвяхів. По-
дивився на них юнак і спробував контролювати свої емоції. 
Він довго тренувався, аж нарешті одного дня не забив у во-
рота жодного цвяха.

Тоді він покликав батька і той звелів виймати по одному 
цвяху щоразу, коли син зможе контролювати свої емоції. 
І настав той день, коли у воротах не залишилося жодного 
цвяха. Покликав син знову батька і похвалився своїми до-
сягненнями.

– Звісно, ти молодчина, синку, але скільки ж ти наробив 
дірок у воротах! Більше ніколи вже не стануть вони такими 
гарними, як колись.

Так і в твоїх стосунках з людьми. Всі ті неприємні слова, 
що їх ти кидаєш людям, залишаються дірками в їхніх ду-
шах. І ніколи ці рани не загояться. Навіть якщо ти не раз 
вибачишся – колишніх стосунків не поновиш.

Незагойні рани
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1.	Що	символізували	цвяхи,	забиті	в	пар-
кан?

2.	Коли	синові	можна	було	виймати	забиті	
цвяхи?

3.	Чи	можна	словом	скривдити,	а	потім	
поновити	колишні	стосунки?

Д а р у в а т и  д о б р о



42

Жив у лісі непримітний сірий жучок. Він був дуже скром-
ним, бо губився на тлі своїх яскравих родичів. І справді, всі 
жуки навколо були яскравими і так цим пишалися, що ча-
сом відверталися при зустрічі з сіреньким жучком.

Дуже прикро було таке терпіти малій комашині. Одного 
чудового ранку жучок дуже переживав. Він зустрів метели-
ка неймовірної краси, привітався з ним, а той навіть голів-
кою не кивнув на знак привітання. Тільки жучок зібрався 
заплакати, як сонячний промінчик торкнувся його спинки. 
Прикрив очі від розчулення сірий жучок і вирішив зробити 
з ранку щось хороше. І заходився знищувати попелицю на 
листку. Спливали день за днем – аж нарешті звільнив жучок 
дерево від ненажерливої попелиці. Дерево вклонилося ма-
ленькому жучкові і сказало:

– Уклінно дякую тобі, добра істото!
Приємно стало сіренькому жучкові, та водночас і ніяко-

во, й він почервонів. Який-бо він став гарний!  
І більше ніколи жучок не сумував. А за його теплу усмішку 

всі в лісі прозвали його сонечком. Відтоді люди, коли хочуть 
загадати бажання, беруть сонечко на руку й просять полеті-
ти до Світила й передати його, аби бажання те якнайшвид-
ше здійснилося.  

Дарувати добро
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заплакати, як сонячний промінчик торкнувся його спинки. 
Прикрив очі від розчулення сірий жучок і вирішив зробити 
з ранку щось хороше. І заходився знищувати попелицю на 
листку. Спливали день за днем – аж нарешті звільнив жучок 
дерево від ненажерливої попелиці. Дерево вклонилося ма-
ленькому жучкові і сказало:

– Уклінно дякую тобі, добра істото!
Приємно стало сіренькому жучкові, та водночас і ніяко-

во, й він почервонів. Який-бо він став гарний!  
І більше ніколи жучок не сумував. А за його теплу усмішку 

всі в лісі прозвали його сонечком. Відтоді люди, коли хочуть 
загадати бажання, беруть сонечко на руку й просять полеті-
ти до Світила й передати його, аби бажання те якнайшвид-
ше здійснилося.  

Дарувати добро

1.	Чому	сумувало	сонечко?
2.	Що	допомогло	маленькій	комашині	пові-

рити	у	власні		сили,	щоб	зробити	велике	
і	добре	діло?

3.	Як	ти	вважаєш,	чи	легко	стати	щасли-
вим?	Що	для	цього	потрібно?

Д а р у в а т и  д о б р о
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Жив-був юнак, котрий не вмів радіти життю. Щоб на-
вчитися цьому, він часто відвідував заняття з відомим у тих 
краях мудрецем, та марно. Юнак завжди був самотнім, по-
хмурим і нещасливим. Якось прийшов учень до вчителя і 
каже:

– Учителю, я сотні разів на день повторюю ваші слова: 
«Радість наповнює мене», але так і не відчув радості. Як 
мені зцілитися?

Учитель узяв у руки перші-ліпші предмети: карту, свічку 
і книжку та поклав їх перед учнем.

– Вибери котрийсь із цих предметів, – запропонував він.
– Книжку.
– А тепер промов десять разів: «Ця книжка моя».
Юнак зробив так, як велів учитель. 
– Ти можеш ще сто разів повторити цю фразу, та однак 

книжка не належить тобі. Щоб її отримати, слід докласти 
зусиль, у цьому випадку – простягнути руку. То чому ж тоді 
ти вважаєш, що можеш радіти життю, коли тільки повто-
рюватимеш слова про радість? Для того, щоб відчувати ра-
дість, усміхнися іншому.

Уміння радіти 
життю
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Уміння радіти 
життю

1.	На	що	скаржився	учень?
2.	Як	ти	вважаєш,	чому	в	житті	учня	не	

було	радості?
3.	Чи	часто	ти	знаходиш	привід	для	ра-

дості?	Чи	знаєш	тепер,	як	закликати	
радість	у	своє	життя?

Д а р у в а т и  д о б р о
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– Усередині кожної людини відбувається внутрішня бо-
ротьба, – повчав колись дідусь онука. – І порівняти цю 
боротьбу можна з протистоянням двох вовків: білого та 
чорного. Чорний вовк символізує брехню, заздрощі, жор-
стокість і злість, а білий вовк – любов, добро й вірність.

– Дідусю, а котрий із вовків переможе в сутичці?
– У кожній битві переможцем стає той вовк, якого ти го-

дуєш, – усміхнувся старий.

Добро і зло
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Добро і зло

1.	Що	уособлює	злий	вовк?
2.	Що	символізує	добрий	вовк?
3.	Якого	зі	своїх	вовків	ти	годуєш	частіше?	

Хто	з	них	перемагає?	Чи	подобається	
тобі	це?

Д а р у в а т и  д о б р о
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Жили по сусідству двоє братів. Старший був одружений і 
мав багато дітей, а молодший не встиг завести сім’ю. Впро-
довж усенького літа брати вирощували пшеницю, а в кінці 
сезону ділили врожай навпіл і звозили в комори, які стояли 
поряд. Після збору врожаю старший брат у ночі насипав зер-
но зі своєї комори в мішки і частину перетягував до комори 
молодшого брата й так собі міркував: «Я щаслива людина: 
маю красуню дружину, багато дітей, чималі статки – я все 
маю. Нехай це зерно буде моєму братові, воно йому біль-
ше потрібне, ніж мені». Тим часом молодший брат зі своєї 
комори насипав зерно в мішки і потай зносив до комори 
старшого брата з такими думками: «Я сам як перст. Навіщо 
мені стільки зерна? Інша річ – мій старший брат: він має 
сім’ю, дітей, велике господарство. Нехай у нього буде біль-
ше зерна».

І так тривало впродовж усього їхнього життя. За це Го-
сподь не забував про двох братів: кожен із них жив у мирі й 
злагоді з людьми, був здоровим і щасливим, тому що в них 
були добрі наміри.

Піклування про 
ближнього
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Піклування про 
ближнього

1.	Чому	старший	брат	пересипав	своє	зерно	
молодшому?

2.	Навіщо	молодший	брат	потайки	ділився	
своїм	зерном	зі	старшим?

3.	Як	винагороджується	щедрість	і	турбо-
та	про	ближнього?

Д а р у в а т и  д о б р о
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Сховалося кача за ящиком і видавало жалібні звуки, а 
над ним сичав кіт – ось-ось нападе, шибеник, ось-ось роз-
дере! За всім цим спостерігали хлопчаки. Вони з цікавістю 
чекали на розвиток подій. Коли це, на щастя для каченяти, 
повз проходив дідусь. Щойно він збагнув, що відбувається, 
одразу ж костуром відігнав злого кота. Потім подивився на 
хлопчаків, похитав головою і сказав:

– І як не соромно вам?  
– Чого соромитися, дідусю? – здивувалися хлопчаки. 
– Ми ж бо нічого не зробили.
– Саме за це вам мусить бути соромно! – дорікнув їм діду-

сь. – Це саме та ситуація, коли бездіяльність – зло.

Бездіяльність – зло
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Бездіяльність – зло

1.	Як	відреагували	хлопчики,	побачивши,	
що	каченя	потрапило	в	біду?

2.	Чому	вони	не	вважали	свій	вчинок	ганеб-
ним?

3.	Наведи	приклади,	коли	бездіяльність	
може	завдати	лиха.		

Д а р у в а т и  д о б р о
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Жив на цім світі мудрий король, і мав він двох синів. 
Ось настала днина королю призначити наступника. Щоб 
не схибити і зробити правильний вибір, призначив король 
двох синів градоначальниками різних міст:

– Керуйте, сини мої, через рік я навідаюся до кожного з 
вас і  подивлюся, яких результатів ви досягли. Ось тоді я й 
скажу, хто з вас стане моїм наступником. 

Роз’їхалися сини  по призначених містах.
Швидко сплив рік, їде король до старшого сина. Принц 

влаштував батькові пишний прийом, із салютом і морем 
квітів. І давай демонструвати свої досягнення. Йому і справ-
ді було що показати. Син устиг звести розкішний палац, за-
сіяв усі поля в передмісті, в місті працювали всі майстерні. 
Щоправда, городяни були дуже налякані, побачивши коро-
лівську свиту, падали на коліна і не вставали, доки вона не 
проїде, в місті було дуже багато військових і королю стало 
якось незатишно.

– Ви повинні мною пишатися, батьку, – хизувався стар-
ший син.

– Що ж, я подивився, чого ти досягнув за рік, – вражає. 
Тепер я повинен побачити досягнення твого брата, – і ко-
роль вирушив до іншого міста, де господарював молодший 
син.

Що прикрашає людину
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Тепер я повинен побачити досягнення твого брата, – і ко-
роль вирушив до іншого міста, де господарював молодший 
син.

Що прикрашає людину Молодший принц теж зустрів батька з почестями. Горо-
дяни радісно вітали короля, а потім повернулися до роботи. 
А робота в місті кипіла: зводилися будинки, прокладалися 
дороги, оброблялася земля за містом. Люди мали щасливий 
вигляд, вони сміялися і співали під час роботи.

– Мені дуже ніяково, батьку, але роботи так багато, що я 
не встиг нічого вигадати, щоб гідно зустріти тебе, – присо-
ромлено мовив увечері молодший син.

Наступного дня король оголосив своїм наступником мо-
лодшого сина.

– Та хіба ж здатен він правити королівством, коли його 
навіть містяни не бояться?! – обурився старший син.

– Справжнього короля люди не повинні боятися, – відпо-
вів король. – Хороший правитель мусить піклуватися про 
власний народ.

1.	Як	проявив	свої	здібності	старший	
брат?

2.	У	чому	було	головне	досягнення	молодшо-
го	брата?

3.	Чому	король	вибрав	спадкоємцем	молод-
шого	принца?	Чи	згоден	ти	з	рішенням	
короля?

Д а р у в а т и  д о б р о
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Двоє подорожніх попросилися переночувати до будинку 
багатія. Насправді то були ангели. Багатій не надто зрадів 
гостям, тоже до будинку їх не пустив і виділив їм місце в 
сирому підвалі. І там молодший ангел побачив дірку в стіні. 
Тоді старший змахнув рукою і залатав отвір.

– Для чого ти це зробив? Нас зневажили, а ти їм добро 
зробив! 

На це старший ангел відповів:
– Насправді не все так, як здається на перший погляд.
Через певний час вони мусили знову проситися на нічліг. 

Потрапили ангели в подобі подорожніх до будинку бідняка. 
Їх радо прийняли, посадили за стіл і подали все, що мали в 
домі. Спали подорожні на свіжій постелі. А вранці проки-
нулися від розпачливого плачу господині будинку, тому що 
тієї ночі сім’я залишилася без своєї годувальниці, єдиної ко-
рови.

І тоді здивувався молодший ангел:
– Де ж справедливість? З нами грубо повелися в будинку 

багатія, а ти йому стіну відремонтував. А в цьому будинку 
нам мало останню сорочку не віддали, а ти допустив, щоб у 
них сталося таке горе!

На що старший ангел відповів:

Два ангели
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Два ангели – Насправді не все так, як здається на перший погляд. У 
підвалі в багатія я побачив скарб в отворі стіни, тож і заму-
рував стіну, щоб ніхто не знайшов його. А ось до будинку 
бідняка вночі прийшла смерть і хотіла забрати жінку. Я ж 
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сумління, то повинен навчитися вірити: все, що відбуваєть-
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1.	Як	старший	ангел	покарав	багатія?
2.	Чи	справді	старший	ангел	допоміг	бідній	

родині,	віддавши	їхню	корову	ангелу	смер-
ті?

3.	Як	ти	розумієш	останню	фразу	цієї	
притчі?

Д а р у в а т и  д о б р о
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Розділ  3

Виховання характеру
Про	характер	людини	можна	дійти	правильного	ви-
сновоку,	коли	придивитися,	як	та	людина	поводить-
ся	з	тими,	хто	нічим	не	може	їй	допомогти,	а	також	
із	тими,	хто	не	може	дати	їй	відсіч.	
Михайло	Жванецький

Найчастіше	люди	зраджують	не	через	дурість,	а	че-
рез	слабкий	характер.	Франсуа	де	Ларошфуко

Характер	 подібний	 до	 дерева,	 а	 репутація	 –	 до	 його	
тіні.	Ми	дбаємо	про	тінь,	та	насправді	слід	думати	
про	дерево.	Авраам	Лінкольн

Люди	 з	 сильним	 і	 шляхетним	 характером	 не	 зміню-
ють	свого	настрою	залежно	від	стану	гаманця	чи	не-
гараздів...	Рене	Декарт

За	відсутності	інших	засобів	характер	людини	мож-
на	доволі	точно	визначити	за	тими	жартами,	на	які	
вона	ображається.	Георг	Ліхтенберг

Характер	–	влада	над	собою,	талант	–	влада	над	ін-
шими.	Василь	Ключевський

Виховуй	характер	–	
і	матимеш	щастя!
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Каже учень вчителю:
– Я не можу більше боротися з життєвими негараздами. 

Склалося враження, що все в цьому житті проти мене. Під-
кажи, як вийти з цієї ситуації.

Учитель нічого на це не відповів, лише поклав у різні єм-
ності з однаковою кількістю води морквину, яйце і каву та 
все поставив на вогонь. Через певний час він вийняв мор-
кву і яйце, налив у чашку кави, а потім запитав:

– Що змінилося?
– Усе приготувалося, – відповів учень.
– Ти мислиш поверхово, – пояснив учитель. – Морквина 

проварилася і стала м’якою, а ось яйце – твердим. Вони ма-
ють вигляд такий, як і до приготування, але кардинально 
змінилася їхня структура, бо на них вплинуло агресивне се-
редовище – окріп. Те саме стосується і людей: за однаково 
несприятливих обставин, здавалося б, сильні люди раптом 
падають духом, а слабких це може загартувати.

– Але ти забув про каву, – сказав учень.
– Кава – це щось особливе. Кава розчинилася в окропі, й 

ми отримали неймовірно смачний напій. Так само й обра-

Про життєві 
негаразди
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Про життєві 
негаразди

ні люди, які не змінюються за жодних обставин. Такі люди 
здатні змінювати несприятливі обставини собі на користь, 
перетворюючи їх на щось прекрасне.

1.	На	що	скаржився	учень?
2.	Що	учитель	використав,	щоб	пояснити	

учневі	суть	його	проблеми?
3.	Чи	були	негаразди	в	твоєму	житті?	Як	

вони	вплинули	на	тебе	і	твій	характер?

В и х о в а н н я  х а р а к т е р у
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Один чоловік здійняв на площі бучу, бо йому не сподо-
бався мудрець, який там сидів. Обурений чоловік кричав:

– Погляньте-но на цього неробу! І чого він здатен навчи-
ти, коли має такий вигляд, начебто не мився кілька років.

Мудрець тим часом спокійно сидів собі. За цією сценою 
спостерігав доволі пристойно вбраний юнак. А потім не ви-
тримав і запитав у мудреця:

– Хіба можна мовчки зносити такі кпини? Я образився 
би.

– Що ж, ходімо зі мною, – усміхнувся мудрець.
Він провів юнака до темного льоху, знайшов там дуже 

старий піджак, а потім подав його франту зі словами:
– Одягни, це тобі пасуватиме.  
Той почервонів од обурення:
– Невже ти не бачиш, як я одягнений? Хіба мені підійде 

одяг безхатченка?
– Так і я, – усміхнувся мудрець. – Мені теж не хочеться 

приміряти ті слова, що їх промовляв до мене той дивний 
чоловік.

Прислухатися потрібно лише до тих людей, які тебе по-
важають.

Як не реагувати на 
образи



60

Один чоловік здійняв на площі бучу, бо йому не сподо-
бався мудрець, який там сидів. Обурений чоловік кричав:

– Погляньте-но на цього неробу! І чого він здатен навчи-
ти, коли має такий вигляд, начебто не мився кілька років.

Мудрець тим часом спокійно сидів собі. За цією сценою 
спостерігав доволі пристойно вбраний юнак. А потім не ви-
тримав і запитав у мудреця:

– Хіба можна мовчки зносити такі кпини? Я образився 
би.

– Що ж, ходімо зі мною, – усміхнувся мудрець.
Він провів юнака до темного льоху, знайшов там дуже 

старий піджак, а потім подав його франту зі словами:
– Одягни, це тобі пасуватиме.  
Той почервонів од обурення:
– Невже ти не бачиш, як я одягнений? Хіба мені підійде 

одяг безхатченка?
– Так і я, – усміхнувся мудрець. – Мені теж не хочеться 

приміряти ті слова, що їх промовляв до мене той дивний 
чоловік.

Прислухатися потрібно лише до тих людей, які тебе по-
важають.

Як не реагувати на 
образи

1.	З	чим	мудрець	порівняв	брудні	слова?
2.	Чию	думку	слід	сприймати	серйозно,	а	на	

чиї	слова	не	зважати?
3.	Як	ти	найчастіше	реагуєш	на	образи?	Чи	

правильно	ти	чиниш?

В и х о в а н н я  х а р а к т е р у
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Віктор був жахливий задирака. Ніхто з його близьких 
не пам’ятав, щоб бодай раз він щиро усміхнувся, щоб при-
наймні раз зробив добру справу. Щодня про нього ширили-
ся лише неприємні чутки: не слухається батьків, кривдить 
тварин, нищить рослини, б’ється.

Віктор завжди вважав, що всі на світі його ненавидять і 
що навколо панує лишень зло. Цього хлопчика ніколи не 
бачили без палиці в руці, нею він захищався від невидимих 
ворогів.

Зло переслідувало Віктора і щодня наростало, немов сні-
гова куля. Що більше злився Віктор, то більше негативу він 
бачив навколо себе. Він гамселив палицею терен, а у відпо-
відь той ранив йому руки, і тоді хлопець ще більше супив 
брови і кричав:

– Ох і не люблю ж я рослини!
Він прив’язував до хвостів котів консервні бляшанки, і від 

цього коти дуже страждали. Вони пам’ятали свого кривдни-
ка і час від часу нишком нападали на нього, дряпаючи ноги. 
Хлопець жбурляв камінчики й пісок у бродячих псів, і соба-
ки скалили зуби щоразу, коли він проходив повз. 

– Терпіти не можу тварин! – гарчав Віктор.

Як творити дива
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Як творити дива Ніколи він не грав мирно з хлопцями у дворі: він знав ли-
шень, як їх обзивати лайливими словами, й затівав бійки. 
Певна річ, ніхто не хотів із ним бавитися.  

– До чого ж мені огидні всі діти! – тупав ногою Віктор.
І через деякий час він дуже засумував, адже зрозумів, що 

геть самотній.
Хлопець дуже засмутився від того, що навколо саме зло.
– Що ж за несправедливість така? Адже є ж у світі щасли-

ві люди! Чому ж так усе погано? – мало не плачучи вигукнув 
Віктор.

– Усе залежить лишень од тебе, Вікторе.
Здивований хлопчик обернувся і побачив перед собою 

маленького бородатого чоловічка.
– Ви хто? – здивувався хлопчик.
– Чарівник. Я давно за тобою спостерігаю.
–  Як усе може залежати від мене? – спитав ображено Ві-

ктор. – Коли всі довкола завдають мені болю.  
– У цьому світі все може змінитися. Але є умова: переду-

сім змінитися повинен ти.
– Як це? – насупив брови Віктор.
– Ну ж бо я поясню.
Чарівник прочитав заклинання, і раптом у Віктора ніби 

картинка в очах змінилася: все навколо стало яскравим, 
веселим, галасливим. Він раптом відчув себе іншою люди-
ною. На квітці сидів метелик, Віктор нахилився до нього – і 
метелик спурхнув, а хлопчик весело розсміявся. Він відчув 
бажання стрибати і радіти життю. Він не міг надивитися на 
килим прекрасних польових квітів, його душу сповнювали 

В и х о в а н н я  х а р а к т е р у
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радісні трелі пташок, від цього душа співала. 
– Що ж, а тепер ти довідаєшся, що означає сумувати, – 

промовив чарівник.
І тієї самої миті Віктор відчув важкість на душі.
– Бідолашний метелик, він живе лише добу, в нього таке 

коротке життя! Чим би йому зарадити? 
Потім Віктор глянув на квіти й мало не заплакав:
– Ви такі гарні, та невдовзі на луку виведуть козу Варку й 

вона всіх вас пожує й перемне. Ще годинка – і не стане вас, 
любі мої квіточки…

– Що ж, а тепер відчуй страх, – вигукнув чарівник. І рап-
том Віктор затрусився як на ножі. Йому повсюди ввижали-
ся змії і павуки. А ще він чомусь злякався, що ось-ось при-
йде коза Варка й заколе його своїми страшними рогами. 
А потім хлопець подумав: «Та це ж злий чаклун! Зараз він 
оберне мене на свиню і більше я ніколи не побачу своєї ма-
тусі!» Віктор готовий був уже тікати світ за очі, та враз усе 
змінилося. Він більше нічого не відчував. Йому не було ні 
смішно, ні сумно, ні страшно.

– Ти відправив мене в три світи: Радості, Смутку і Страху.
– Зовсім ні! – заперечив чарівник. – Ти весь час перебу-

вав на одному місці, в одному світі. Та щоразу в тебе був 
інакший настрій, ти відчував радість, смуток і страх. Це я 
тебе змінював. Я хочу тобі довести, що все в цьому світі ре-
агує на твою поведінку: ти злий – злиться й світ, добрий – 
світ тобі всміхається. Сподіваюся, ти засвоїв мій урок.

– Можливо, – знизав плечима Віктор.

В и х о в а н н я  х а р а к т е р у
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І тієї самої миті Віктор відчув важкість на душі.
– Бідолашний метелик, він живе лише добу, в нього таке 

коротке життя! Чим би йому зарадити? 
Потім Віктор глянув на квіти й мало не заплакав:
– Ви такі гарні, та невдовзі на луку виведуть козу Варку й 

вона всіх вас пожує й перемне. Ще годинка – і не стане вас, 
любі мої квіточки…

– Що ж, а тепер відчуй страх, – вигукнув чарівник. І рап-
том Віктор затрусився як на ножі. Йому повсюди ввижали-
ся змії і павуки. А ще він чомусь злякався, що ось-ось при-
йде коза Варка й заколе його своїми страшними рогами. 
А потім хлопець подумав: «Та це ж злий чаклун! Зараз він 
оберне мене на свиню і більше я ніколи не побачу своєї ма-
тусі!» Віктор готовий був уже тікати світ за очі, та враз усе 
змінилося. Він більше нічого не відчував. Йому не було ні 
смішно, ні сумно, ні страшно.

– Ти відправив мене в три світи: Радості, Смутку і Страху.
– Зовсім ні! – заперечив чарівник. – Ти весь час перебу-

вав на одному місці, в одному світі. Та щоразу в тебе був 
інакший настрій, ти відчував радість, смуток і страх. Це я 
тебе змінював. Я хочу тобі довести, що все в цьому світі ре-
агує на твою поведінку: ти злий – злиться й світ, добрий – 
світ тобі всміхається. Сподіваюся, ти засвоїв мій урок.

– Можливо, – знизав плечима Віктор.
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– Що ж, маю ще одну пораду: не забувай, що в цьому світі 
все залежить від тебе, – і чарівник зник.

Час уже було Вікторові йти додому. Він за звичаєм нахи-
лився взяти палицю, та не зробив цього – шкода йому було 
знищувати рослини. Натомість хлопчик усміхнувся і довго 
стояв, милувався квітами й дуже дивувався: 

– Невже ці квіти були тут завжди? Як я раніше їх не по-
мічав? 

Потім він побачив одноокого кота-забіяку. Той вже при-
готувався було отримати звичного щигля і притиснув вуха, 
а натомість Віктор ніжно погладив його по голові. Кіт мур-
котів од задоволення і потерся своєю м’якою шерсткою об 
хлопчикову ногу.

– То ти ще й муркотун! – усміхнувся хлопчик. – А я гадав, 
ти лишень шипіти вмієш. 

А потім Віктор побачив собаку в колючках. Він акуратно 
звільнив песика від будяків, і той радісно завиляв хвостом 
та лизнув хлопчика в щоку.

– Отакої! Виявляється, ти не лишень гавкати вмієш! – ра-
дісно вигукнув Віктор.

У дворі він підійшов до хлопчиків і сказав:
– Я завжди хотів подружитися з вами, але не знав, як це 

зробити. Одна чудова людина сьогодні відкрила мені очі на 
багато речей. Я розумію, що був несправедливим до вас. 
Вибачте мені, будь ласка.

Ну хіба можна після цього не прийняти таку людину до 
компанії! І до вечора Віктор мирно грав уже з друзями.

В и х о в а н н я  х а р а к т е р у
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В и х о в а н н я  х а р а к т е р у

А вдома хлопчик з порога поцілував маму, чим її неви-
мовно здивував, а потім запитав:

– Матусю, ти втомилася? Може, я чимось тобі допоможу?
Перш ніж заснути, Віктор подумав: «Я все зрозумів: тіль-

ки від мене залежить, яким буде цей світ. Якщо я буду хо-
рошим, то все навколо мене зміниться і випромінюватиме 
тільки добро». 

І хлопчик заснув зі щасливою усмішкою на вустах.
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1.	Яким	був	Віктор	до	зустрічі	з	чарівни-
ком?

2.	Які	дивовижні	перетворення	сталися	з	
хлопчиком?

3.	Як	ти	розумієш	вислів	«Від	тебе	зале-
жить,	яким	буде	цей	світ»?
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Твій шлях – твоє 
життя

Йшли пустелею дідусь та онук, і був з ними віслюк. Сон-
це пекло немилосердно, дідусеві стало зле, тож він сів на 
віслюка, а онучок ішов слідом. Назустріч їм – подорожній, 
подивився і обурився:

– Отакої! Бідолашна дитина зараз зомліє, а цей здорови-
ло сидить на віслюку й ні про що не думає.

Ніяково стало дідусеві. Зліз він з віслюка, замість себе 
посадив онучка. Вони наближалися до міста, тому люди 
траплялися на їхньому шляху дедалі частіше. Ось побачив 
їх ще один подорожній. Зупинився і несхвально похитав го-
ловою:

– Ох і часи настали! Нещасний старець ледве плентаєть-
ся, а здоровий юнак сидить, немов король! І не соромно?

Дідусь сів на віслюка позаду онука. Не пройшов віслюк і 
кілометра, як пролунав жіночий крик:

– Нелюди! Хіба можна знущатися над нещасною твари-
ною? І як тільки таких, як ви, земля носить? Не гнівіть Все-
вишнього, пошкодуйте бідолашного віслючка.

Дідусь мовчки зліз із віслюка, зсадив онука, і вони пішли 
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ною? І як тільки таких, як ви, земля носить? Не гнівіть Все-
вишнього, пошкодуйте бідолашного віслючка.

Дідусь мовчки зліз із віслюка, зсадив онука, і вони пішли 

собі далі, знемагаючи від спеки. Не встигли й десятка кро-
ків ступити, як раптом наздогнав їх ще один подорожній. 
Подивився він на них та як розрегочеться:  

– Ох і дурні ж ви! Для чого вам худобина, коли її не ви-
користовувати? Бачу, віслюк у вас в пошані. Це що, культ 
такий новий?

Урвався терпець дідусеві, він і каже:
– Чоловіче, це наш шлях, ми його вибрали і слухатимемо  

лишень свого серця і Всевишнього.

1.	Як	старий	і	хлопчик	реагували	на	слова	
перехожих?

2.	Чому	зрештою	вони	перестали	слухати	
зустрічних	людей?

3.	Чи	вмієш	ти	відстоювати	власну	думку?

В и х о в а н н я  х а р а к т е р у
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Приніс учитель на урок такі предмети: три скляні банки, 
яблука, сливи і манну крупу. В одну банку він наклав довер-
ху яблук і запитав:

– Скажіть-но, діти, чи заповнив я банку? 
Діти відповіли ствердно.
Другу банку він засипав сливами і знову запитав:
– А зараз повна банка?
І знову діти дали позитивну відповідь. 
Тоді вчитель вщерть наповнив банку манною крупою. 

Певна річ, на запитання, чи наповнена банка, вчитель по-
чув «Так».

– Що ж, тепер, діти мої, слухайте. Банка – це наше життя. 
Яблука – символ важливих моментів вашого життя: сім’ї, 
друзів, здоров’я. Якщо тільки це буде у вашому житті, а реш-
ти у вас не залишиться – можете вважати, що вам пощас-
тило, ви живете повним життям. Сливи – символ достатку. 
Це ваша нерухомість, особистий транспорт, робота. Манна 
крупа – комфорт, модний одяг, дорогі гаджети.

У банці з манкою на жодні радощі життя не залишається 
місця – крупа заповнює весь простір. Те саме я можу сказа-

Умій виділяти 
важливе

ти і про ваше життя: наповніть його подібними речами, і на 
інше у вас не лишиться ані місця, ані часу.

1.	Який	експеримент	показав	учитель	у	
класі?

2.	Що	символізував	кожен	із	предметів	у	
банках?

3.	Якими	речами	і	в	якому	їх	порядку	повин-
не	бути	наповнене	життя?	Чи	навчився	
ти	виділяти	важливе?

В и х о в а н н я  х а р а к т е р у
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Жив в одному місті крамар, і мав він сина. Син той виріс 
страшенним ледарем, тому що в батька завжди був поміч-
ник у крамниці, який вірою і правдою служив йому. Випов-
нилося вже синові шістнадцять років, а він навіть не думає 
працювати. Стривожився батько, не раз уже дружині своїй 
говорив, що час синові за розум братися, та жінка йому від-
повідала:

– Встигне ще дитина напрацюватися, нехай підросте.
Якось батько не витримав і каже дружині:
– Годі з сина дармоїда ростити! Нехай іде працює, а інак-

ше я свою крамницю передам помічникові – він заслужив 
більше за сина.

А дружина йому:
– Що ж, я скажу синові, щоб знайшов на день собі роботу. 

Нехай спробує.
А сама дала синоньку грошей і каже:
– Принесеш увечері батькові ці гроші і скажеш, що ти їх 

заробив.
Пішов хлопець зранку в парк, веселився там до вечора, а 

ввечері приходить додому і хвалиться:
– Тату, я сьогодні заробив грошей, – і показує купюри.
– Давай, синку, мені свої гроші, – і кинув батько ті гроші 

у вогонь.

Чесно зароблені гроші
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Чесно зароблені гроші Хлопець навіть не поворухнувся, тільки здивувався бать-
ковому вчинку. Не шкода було юнакові грошей, бо не заро-
бив він їх.

Наступного дня мати каже синові:
– Не можу більше нічим тобі допомогти. Піди зароби 

десь грошей, щоб не гнівити батька.
Найнявся хлопець до одного дуки на задньому дворі дро-

ва рубати. Рубав кілька годин, спина боліла так, що розі-
гнутися не міг. На руках криваві мозолі з’явилися. Зате за 
роботу заплатили хлопцеві кілька купюр.

Приходить задоволений син додому, дає батькові гроші і 
хвалиться:

– Тату, я сам заробив гроші!
Батько взяв ті гроші і знову жбурнув їх у вогонь. Хлопець 

кинувся до вогню і давай вихоплювати купюри. Батько ди-
виться і каже:

– Не хапай, синку, облиш. Тепер я бачу, що ти їх заробив. 
Тепер ти знаєш ціну грошам, і я дуже сподіваюся, що цей 
урок ти засвоїв на все життя: гроші працею дістаються!

1.	Чому	мама	не	хотіла,	щоб	син	працював?
2.	Як	неправильне	мамине	виховання	впли-

нуло	на	хлопця?
3.	Як	ти	вважаєш,	чому	одним	людям	до-

рога	кожна	копійка,	а	іншим	байдуже	до	
мільйонів?

В и х о в а н н я  х а р а к т е р у
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Жили-були бабуся, онучка, песик і кішечка. Щодня ходи-
ли вони на прогулянку до лісу. Якось ідуть назад через сад, а 
там під яблунею зайчик причаївся. Подув раптом вітерець, 
яблуньку хитнув, і яблучко впало зайчикові на голову. Зля-
кався той, підскочив – і під ноги бабусі, онучці, песику й кі-
шечці. Злякалися вони і побігли щодуху. Бабуся в хату схо-
валася, онучка за хату, песик у будці, а кішечка за грубкою.

Бабуся голосить:
– Люди добрі, та що ж це коїться! Серед білого дня на 

мене сірий вовк напав!
Онучка плаче:
– Не знала я, що в нашому селі перевертні водяться!
Песик виє:
– На мене лось напав!
А кішечка нявкає:
– Мене росомаха мало не вкрала!
А зайчик сіренький до лісу прибіг і розповідає своїм бра-

там:
– Що я, братці, щойно пережив! Гналися за мною аж чо-

тири мисливці! Ледве втік!

Хто боїться, у того 
в очах двоїться
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А зайчик сіренький до лісу прибіг і розповідає своїм бра-

там:
– Що я, братці, щойно пережив! Гналися за мною аж чо-

тири мисливці! Ледве втік!

Хто боїться, у того 
в очах двоїться

1.	Що	здалося	бабусі,	онучці,	песику	
	 і	кішечці?
2.	Що	розповів	братам	зайчик?
3.	Що	таким	полохливим	людям	можна	

порекомендувати?

В и х о в а н н я  х а р а к т е р у
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Розділ 4

Навчання, ремесло 
та творчість

Люди	поділяються	на	дві	категорії:	на	тих,	хто	чи-
тає	книжки,	і	тих,	хто	слухає	тих,	хто	читає.	
Бернард	Вербер

Люди	перестають	мислити,	коли	припиняють	чита-
ти.	Дені	Дідро

Ми	 вчимося	 все	 життя,	 не	 рахуючи	 десятка	 років,	
проведених	у	школі.	Габрієль	Лауб

Учіться	так,	немов	ви	постійно	відчуваєте	брак	сво-
їх	знань,	і	так,	немов	ви	постійно	боїтеся	розгубити	
свої	знання.	Конфуцій

Хто	ні	про	що	не	запитує,	той	нічому	не	навчиться.	
Томас	Фуллер

Навчитися	можна	тільки	тому,	що	любиш.
Йоганн	Гете

Творчість	 –	 це	 загадка,	 що	 її	 художник	 загадує	 собі	
сам.	Станіслав	Єжи	Лец

Кожен	вид	творчості	приносить	задоволення,	головне	–	
навчитися	отримувати	його.	Оноре	Бальзак

Всьому	потрібно	вчитися.	Мистецтво	–	не	виняток.	
Бертольд	Брехт
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не	висить	і	хліба	не	просить,	
а	хліб	дає
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Вирушив якось король із королевою та маленькою прин-
цесою в круїз на розкішному кораблі. Через кілька днів по-
дорожі здійнявся страшний шторм, корабель мотляло як 
сірника. Довго мандрівники пливли морем, аж нарешті зі-
йшли на берег невідомої країни. Оскільки грошей у короля 
не було, а в новій країні його ніхто не знав, довелося йому 
податися у пастухи – королівські вівці стерегти. На більше 
той король не був удатний. 

 Так минуло багато років, король посивів, а донька ви-
росла гарненькою панночкою. Якось молодий принц поба-
чив ту вродливицю і закохався. Прийшов до палацу і заявив 
батькам, що за дружину собі візьме лишень її.

– Але ж на світі безліч вродливих, розумних, заможних 
і знатних панянок! – намагалися розраяти юнака всі міні-
стри, радники та придворні.

– Тільки вона люба моєму серцю! – стояв на своєму 
принц.

 Зрештою, батьки дали згоду на весілля. Повідомити пас-

Принц-ремісник
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 Зрештою, батьки дали згоду на весілля. Повідомити пас-

Принц-ремісник тухові про наміри принца відправили міністра.
 Довідавшись про бажання юнака, старий поцікавився:
 – А яке ремесло опанував принц?
– Чи ти петраєш, що кажеш? – обурився міністр. – Ремес-

ло – то заняття простолюдинів, а принц володіє цілою кра-
їною.

– Не віддам своєї дочки за принца, доки не навчиться 
якогось ремесла, – відтяв пастух.

 Таке зухвальство спричинило лавину обурення в замку.  
– Ото нахабство! Йому пощастило стати тестем самого 

принца, а він ще й умови висуває!
Та юнак не засмутився і погодився виконати бажання 

пастуха. Принц подався до міста й почав придивлятися до 
кожної майстерні. Аж нарешті натрапив на гончарню. Як 
побачив принц, що гончар здатен зробити зі шматка глини, 
вирішив, що ця справа йому до душі. За кілька тижнів пока-
зав своє вміння пастуху.

 – А скільки коштує такий глечик? – поцікавився старий, 
уважно оглянувши виріб.

– Чотири монети.
– Що ж, непоганий заробіток. Якби я так умів, то не дове-

лося б овець пасти.
 І пастух розповів свою сумну історію. Зраділи в пала-

ці, що принц бере собі за дружину не абикого, а справжню 
королівну. А молодята після весілля спорядили корабель, 

Н а в ч а н н я ,  р е м е с л о  т а  т в о р ч і с т ь
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щоб нарешті повернути короля на батьківщину. Не випала 
принцові нагода заробляти собі на життя гончарством, та 
кажуть, що в тому королівстві глиняні вироби почали виго-
товляти на всенький світ.

Н а в ч а н н я ,  р е м е с л о  т а  т в о р ч і с т ь
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принцові нагода заробляти собі на життя гончарством, та 
кажуть, що в тому королівстві глиняні вироби почали виго-
товляти на всенький світ.

Н а в ч а н н я ,  р е м е с л о  т а  т в о р ч і с т ь

1.	Що	сталося	з	королівським	сімейством?
2.	Як	повівся	король	у	складній	життєвій	

ситуації?
3.	Чому	король	хотів,	щоб	його	зять	умів	

щось	робити?

Н а в ч а н н я ,  р е м е с л о  т а  т в о р ч і с т ь
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Жив в одному селі добрий чоловік, який виховав гарного 
сина. Виріс той і вродливим, і розумним, і добрим, не міг 
батько ним натішитися, все вихвалявся перед сусідами. 

Як виріс той хлопець – вирішив піти у світ, ремеслу на-
вчитися. Прийшов до батька й каже:

– Тату, гляньте, який я здоровань виріс, відпустіть мене 
опанувати якусь справу.

Засмутився старий, спробував відрадити хлопця, та мар-
но. Нічого не вдієш, довелося батькові благословити сина 
на дальню путь, але спершу дав йому цінну пораду:

– Якщо хочеш прожити щасливе життя й мати статки, то 
повинен усюди мати дім, щодня взуватися в нові чоботи й 
домогтися того, щоб кожен стрічний із тобою вітався.

Почухав парубок потилицю, та й питає в батька:
– Але ж це неможливо, тату! Хіба ж я здатен звести буди-

нок у кожному селі? Де мені взяти грошей на нові чоботи? 
Як змушуватиму всіх людей вклонятися?

– Дуже легко, синку! Де б ти не був – май усюди друзів – 
то й дах над головою знайдеться. А нове взуття щодня ти 
матимеш тоді, коли ввечері візьмеш щітку і як слід начи-
стиш його. Тож щоранку матимеш нові чоботи. І вставати 
слід рано, не лінуватися. Люди побачать, що ти не ледащо, 

Мудра порада
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Мудра порада тож і вітатимуться.
Дослухався парубок до батькових слів, то й досі живе й 

не бідує.

1.	Чому	батько	не	хотів	відпускати	сина?
2.	Що	порадив	батько	синові?
3.	Чому	тато	відпустив	сина,	а	не	залишив	

його	вдома?

Н а в ч а н н я ,  р е м е с л о  т а  т в о р ч і с т ь
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Сперечалися якось талант із таланом, хто з них сильні-
ший.

–  Подивимося, хто кого переможе, – сказав талан і виру-
шив до лісу, а талант уліз одному хлопцеві в голову.

Батько того хлопця саме віддав сина вчитися на шевця. 
Юнак виявився таким талановитим, що вже за тиждень 
став майстром.

– Хочу ще вчитися, – сказав він батькові і той віддав сина 
кравецькій справі вчитися. Через тиждень син вирішив 
опанувати фах годинникаря. Так з часом він багато профе-
сій освоїв.

Якось зламався у короля дуже дорогий годинник. Ніхто 
не міг його полагодити, навіть закордонних майстрів за-
прошували до палацу. Почув про це талановитий хлопець, 
прийшов до палацу і вмить полагодив королівського годин-
ника.

Сподобався кмітливий юнак королю, і запропонував він 
йому жити при палаці.

–  Де хочеш ходи, тільки не зазирай до пивниці.
Сказав і поїхав. А в тій пивниці у таємних палатах сиді-

Талант і талан
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Талант і талан ла принцеса. Туди її сам король посадив, подалі від чужих 
очей. Якось їй напророкували: з ким вона заговорить після 
повноліття, той і стане її чоловіком. Безліч вельмож нама-
галися розговорити принцесу, і все марно. Мовчить як води 
в рота набрала.

Не послухався хлопець короля, пішов до пивниці. Біля 
дверей кімнати стояв столик, а на ньому горіла свічка. Він і 
каже до свічки:

– Здрастуй, свічко!
– Здрастуй, майстре! – сам і відповідає.
– Щось мені геть пам’ять відбило: забув, як ходить годин-

ник. Пам’ятаю, що тік, а далі – забув. 
А принцеса почула за стіною і відповідає:
– Так.
Щойно вона це промовила, хлопець і пішов. А на тих 

дверях була табличка, як принцеса хоч слово скаже, так на 
табличці воно й запишеться. Дізналися слуги, що принце-
са простому хлопцеві відповіла взаємністю, вирішили його 
вбити.

Щойно талант побачив, що не минути лиха, побіг мер-
щій до лісу шукати талану. Знайшов і просить:

–  Ходімо зі мною, бо людині крім таланту ще й талану не 
завадило б.

Погодився талан. А тут і король до замку повернувся. До-
відався він про останні події і усміхнувся. Король перебував 
у доброму гуморі, та й припав йому до душі хлопчина – на 
всі руки мастак, талановитий. Відчинив король таємні па-

Н а в ч а н н я ,  р е м е с л о  т а  т в о р ч і с т ь



86

лати і випустив принцесу. Так майстер став зятем самого 
короля, не без допомоги таланту й талану.

Н а в ч а н н я ,  р е м е с л о  т а  т в о р ч і с т ь
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короля, не без допомоги таланту й талану.

Н а в ч а н н я ,  р е м е с л о  т а  т в о р ч і с т ь

1.	Що	дав	талант	хлопцю?
2.	Коли	хлопцеві	знадобився	талан?
3.	Так	що	ж,	на	твій	погляд,	важливіше:	

талант	чи	талан?

Н а в ч а н н я ,  р е м е с л о  т а  т в о р ч і с т ь
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Не зважай на образи

Зібралися школярі на екскурсію. Групу дітей супроводжу-
вав учитель, якого в школі всі знали як дуже мудру людину. 
І був серед дітей новенький, котрий виявився страшенним 
грубіяном і забіякою. Він не вмів стримувати емоцій і завж-
ди ображав людей. А ще він часто провокував людей на 
сварки і бійки. Учитель розповідав дітям про один із пам’ят-
ників, як раптом цей учень викрикнув образливу фразу на 
його адресу. І замовк в очікуванні реакції у відповідь. Але 
вчитель продовжував свою розповідь, не звертаючи уваги 
на зухвалого учня. Той не вгамувався і повторив свою ви-
тівку. Але вчитель спокійно продовжував цікаву розповідь, 
як ні в чому не бувало. Так тривало кілька разів, а потім цей 
зухвалий хлопчисько розвернувся і відійшов. Після екскур-
сії учні поцікавилися у вчителя:

– Чому ви терпіли його нахабні витівки, чому нічого 
йому не відповіли?

Учитель усміхнувся:
–  От скажіть мені, діти, якщо вам подарували подарунок, 

а ви його не прийняли, кому цей подарунок належатиме?
– Тому, хто дарував, – хором відповіли учні.
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Не зважай на образи
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йому не відповіли?

Учитель усміхнувся:
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1.	Як	поводився	зухвалий	учень?
2.	Як	реагував	на	його	витівки	учитель?
3.	Чим	учитель	пояснив	свою	поведінку?

Н а в ч а н н я ,  р е м е с л о  т а  т в о р ч і с т ь
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Жив-був на світі один старець. Усі його любили і шану-
вали, ходили до нього по пораду. На кожне питання він 
міг дати відповідь. Одного літнього дня сидів старець біля 
багаття, занурений у власні думки. І прийшла до нього ді-
вчинка.

– Здрастуйте, дідусю, у нас згасло вдома вогнище. Мама 
дуже просить, щоб ви дали нам кілька жаринок.

– Будь ласка, люба дитино. Бери. Та чом же ти не взяла з 
собою ніякого посуду, в чому понесеш жаринки?

– Не переживайте, дідусю, я маю долоньки, – відповіла 
маленька дівчинка.

Засміявся старий.
– Яка ж ти ще дурненька! Долоньки жаринками обпечеш!
– Ні, дідусю, не обпечу, – відповіла дівчинка.
Підійшла вона до вогнища і взяла рукою жменьку охоло-

лого попелу, а потім насипала його на долоньку. A вже на 
товстий шар попелу поклала жаринки. Подякувала і пішла.

Мудрець знову занурився в роздуми й довго так сидів 
мовчки, а потім промовив уголос:

– Що ж, навіть діти малі можуть дорослого навчити. Вік 
живи – вік учись!

Вік живи – вік учись
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1.	Як	ти	гадаєш,	чи	все	на	світі	знає	навіть	
наймудріша	людина?

2.	Чи	мудра	та	людина,	котра	вважає,	що	
знає	все	на	світі?

3.	Яка	головна	фраза	цієї	притчі?

Н а в ч а н н я ,  р е м е с л о  т а  т в о р ч і с т ь
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Якось зустрів лев мишку. Лев був голодним, ось і вирішив 
її з’їсти. Тільки лапою накрив, а мишка і каже йому:

– Не їж мене, царю звірів! Я тобі ще в пригоді стану.
Засміявся лев:
– Та чим ти мені можеш у пригоді стати? Ти ж така кри-

хітка, а я великий  цар у царстві звірів.
– Всяке в житті трапляється, – відповіла мишка. – Пожа-

лій мене, ти ж мудрий правитель, знаєш, що добро, як буме-
ранг, – завжди повертається.

Усміхнувся лев, сподобалися йому слова мишки, і відпу-
стив малу.

Наступного дня сталася біда: потрапив лев до тенет. Бор-
сається, нещасний, але тільки ще дужче заплутався.

Аж тут мишка десь узялася. Одну петельку перегризла, 
другу... За кілька хвилин величезну дірку прогризла й лева 
звільнила. А потім і каже царю звірів:

– Бачиш, хоч і маленька я, а тобі таки допомогла.
– Що ж, ти мене не лишень од смерті врятувала, та ще 

й навчила. Я пам’ятаю твої слова: «Добро, як бумеранг, – 
завжди повертається». Дякую тобі, маленька мишко, за на-
уку!

Наука для царя
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1.	Як	лев	потрапив	у	біду?
2.	Чому	мишка	допомогла	леву?
3.	Який	урок	з	цієї	ситуації	засвоїв	лев?

Н а в ч а н н я ,  р е м е с л о  т а  т в о р ч і с т ь
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Був дуже спекотний день. Пустелею ішов самотній пілі-
грим з важезною дорожньою сумкою. Раптом він побачив 
попереду старий колодязь. Біля нього сидів старезний дід. 
Пілігрим удосталь напився холодної води, а потім запитує 
у старого:

– Дідусю, чи далеко до міста? Скільки часу йти?
Старий лише розвів руками, а потім сказав:
– Іди, синку. Не знаю.
Дуже здивувався пілігрим. Він подумав, що старий дуже 

темний і неосвічений.
Ступив пілігрим кілька десятків кроків і чує – старий гу-

кає. Обернувся чоловік.
– До міста йти ще дві години.
– Чому ж ти одразу не сказав мені про це? – здивувався 

пілігрим.
– Бо спершу повинен був довідатися, з якою швидкістю 

ти йдеш, адже надворі спекотно, а на плечах у тебе важезна 
ноша, – відповів старий.

Час у дорозі
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1.	Яким	було	перше	враження	пілігрима	про	
старого?

2.	Чому	дідусь	одразу	не	дав	відповіді?
3.	Що,	на	твій	погляд,	означає	фраза	«роби-

ти	квапливі	висновки»?

Н а в ч а н н я ,  р е м е с л о  т а  т в о р ч і с т ь
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Жив-був віслюк, який вважав себе за великого мудреця. 
Прийшов він якось у сад. Бачить – на деревах яблука ви-
сять, а поряд гарбузи достигають. От і замислився віслюк, 
дивлячись на гілки дерев і на бадилля з гарбузами. А тоді й 
каже:

– Я вважав, що в природі все ідеальне, та виявляється, в 
ній дещо можна й підкоригувати. 

Почув це соловей і питає:
– А що ж тобі не подобається?
–  Невже ти сам не бачиш? – здивувався віслюк і показав 

спершу на фрукти, а потім на гарбуз. – На таких великих, 
міцних гілках висять яблука, менші за дитячий кулак, а по-
глянь на ці гарбузи – величезні, завбільшки з мою голову, а 
тримаються на тоненькому бадиллі...

– Але саме в цьому й полягає мудрість природи, – сказав 
соловей.

– Яка там мудрість?! – обурився віслюк. – От коли б яблу-
ка були завбільшки з гарбузи, а гарбузи – маленькі, як яблу-
ка, – це було б розумно.

Раптом у віслюка засвербів бік, він підійшов до яблуні 
й потерся об стовбур. Дерево хитнулося, з гілки зірвалося 
яблуко і впало просто на віслюкову голову.

Природа мудра
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Природа мудра – Ой лишенько, бідолашна моя голівонька! – заголосив 
віслюк. – Мало не вбило мене яблуко.

А соловей регоче:
– А уяви, якби яблуко було завбільшки з гарбуз, що зали-

шилося б від твоєї голови!
– Ні, таки природа все створила бездоганним, – погодив-

ся осел і відійшов від яблуні.

1.	Ким	вважав	себе	віслюк?
2.	Як	віслюк	осоромився?
3.	Чи	вмієш	ти	визнавати	свої	помилки?

Н а в ч а н н я ,  р е м е с л о  т а  т в о р ч і с т ь
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Розділ 5

Про правду
Якщо	не	знаєш,	що	сказати,	кажи	правду.	
Януш	Вишневський

Найбільш	 небезпечна	 крапля	 правди	 з	 високим	 вміс-
том	брехні.	Марія	фон	Ебнер-Ешенбах

Двадцять	огріхів	можна	пробачити	швидше,	ніж	одну	
неправду.	Джон	Локк

Правда	–	наче	гіркий	трунок,	неприємна	на	смак,	але	
здатна	відновити	здоров’я.	Оноре	де	Бальзак

Якщо	 ви	 приховаєте	 правду	 й	 закопаєте	 її	 в	 землю,	
вона	неодмінно	виросте	і	набуде	такої	сили,	що	якось	
вирветься	і	змете	все	на	своєму	шляху.	Еміль	Золя

Правда	завжди	смілива.	Чарлз	Діккенс

Тільки	правда,	хай	якою	б	важкою	вона	не	була,	–	на-
справді	легка.	Олександр	Блок

Правда	рідко	буває	чистою	і	ніколи	не	буває	простою.	
Оскар	Вайлд

Краще	гірка	правда,	
ніж	солодка	брехня!
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Ішли батько з сином шляхом і збували час за цікавою 
розмовою. Аж батько зрозумів, що син його обманює. Бать-
ко нічого не хотів відкрито говорити улюбленому синові, 
тому й сказав:

 – Синку, зараз перед нами буде чарівний міст. Хто бре-
ше, той не перейде його – обов’язково провалиться.

Злякався хлопчик і відразу повинився, зізнався батькові, 
що все вигадав. Вийшли батько з сином на міст і на середи-
ні провалилися.

– Але ж я тобі у всьому зізнався, – здивувався хлопчик.
– Так, але я тобі збрехав, – зізнався батько, – чарівних 

мостів не буває.

Про правду
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– Так, але я тобі збрехав, – зізнався батько, – чарівних 

мостів не буває.

Про правду

1.	Чому	батько	відразу	не	викрив	брехню	
сина?

2.	Що	вигадав	батько?
3.	Чому	батько	з	сином	провалилися	на	

мосту?	Як	ти	вважаєш,	чи	це	випадко-
вість?		

П р о  п р а в д у
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Вирушили якось на прогулянку Вогонь та Вода. Коли це 
їм Честь назустріч іде. Вогонь та Вода ніколи досі не бачили 
Честі, тож вирішили з нею заприятелювати. 

– Здрастуйте, шановна пані, – привіталися Вогонь і Вода. 
– Приділіть, будь ласка, нам трішки уваги, прогуляйтеся з 
нами.

– Вельми вдячна за запрошення, – відповіла Честь. – 
Упевнена, ми чудово проведемо час. Та перш ніж вирушати 
на прогулянку, пропоную роззнайомитися. 

Першою почала Вода:
– Без мене неможливе життя на землі, адже тільки я здат-

на утамувати спрагу, я можу навести лад, випрати брудну 
білизну, зрошувати лани, завдяки мені обертаються колеса 
млинів.

Вода не збрехала, але й словом не обмовилася, що часом 
рве дамби, затоплює села й міста, спричиняє горе людям і 
тваринам, усьому живому на землі.

– А я, – сказав Вогонь, – маю здатність освітлювати й обі-
грівати оселі, я надихаю коваля на створення дивовижних 
речей. 

Вогонь прагнув видаватися таким само шляхетним, як і 
Вода, тому теж не розповів усієї правди. Змовчав, що часто 

Напівправда
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Напівправда підпалює будинки, наділений руйнівною силою. 
– Що ж, друзі, нумо прогуляємося! – вигукнула Честь, 

зрадівши такому чудовому знайомству.
Погуляли вони, час прощатися. От Вогонь і каже:
– Як нам потім знайти одне одного? Ось мене, напри-

клад, треба шукати за димом, недарма ж бо кажуть: диму 
без вогню не буває.

– А я завжди там, – сказала Вода, – де схиляють віти вер-
би, де росте осот і буйно зеленіє трава, а де порепана земля 
і всохлі дерева – там немає мене.

– А в мене, – промовила Честь, – така ознака: хто мене 
втратить, той не знайде більш ніколи.

З усіх трьох лишень Честь була відвертою. 

1.	Про	що	промовчала	Вода?
2.	Про	що	змовчав	Вогонь?
3.	Хто	сказав	із	трьох	правду?

П р о  п р а в д у
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Розговорилися якось вовчиця з вовком.
– Бідолаха ти, сірий, – каже вовчиця.
– Чому це? – здивувався вовк.
– Та ти ж увесь час по хащах нипаєш, від людей ховаю-

чись.
–  А ти хіба не так само, вовчице?
– Що ти, я вільна птаха – де хочу, там і ходжу, ніхто мене 

і пальцем не торкається.
– Ага, дури когось іншого! – заперечив вовк. – На тебе 

люди так само полюють.
– Можеш вірити, можеш не вірити, та я правду кажу, – 

відповідає вовчиця.
Подумав трохи вовк та й каже:
– Тоді пропоную перевірити. Я заховаюся за цим кущем, 

а ти вийди у відкрите поле. Побачимо, полюватимуть на 
тебе люди чи ні.

– Домовилися, вовче, – погодилася вовчиця.
Засів вовк у кущах, а вовчиця подалася в поле.
Як помітили вовчицю дівчата, то здійняли страшний ле-

мент:
– Ой лишенько, та то ж вовк! Хапайте вила, бийте вовка!

Чия правда?
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Засів вовк у кущах, а вовчиця подалася в поле.
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мент:
– Ой лишенько, та то ж вовк! Хапайте вила, бийте вовка!

Чия правда? А вовк сидить за кущем і тремтить, почувши ті крики. 
Не витримав, бідолаха, і накивав п’ятами в дрімучий ліс. 
Біжить і думає: «Що ж за прокляття таке: вовчиця вийшла 
у поле – і її ніхто не помітив, а я сховався у кущах – і мене 
мало не вбили!»

Наздогнала його вовчиця та уїдливо запитує:
– То хто правду казав?
Вовк ледь перевів подих і відповів:
– Ой, сестро, ти правду казала. Безталанний я якийсь…

1.	Як	обдурила	вовчиця	вовка?
2.	Як	ти	вважаєш,	навіщо	вона	це	зробила?
3.	Що	ти	можеш	сказати	про	вовка?

П р о  п р а в д у
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Їхав один купець із караваном на великий базар. Зупи-
нився він, щоб відпочити, а потім знову вирушив у путь. Аж 
раптом з’ясувалося, що згубив гаманця. Повернувся купець 
і зустрів дорогою бідняка.

Той і питає:
– Ти щось шукаєш?
– Так, я гаманця загубив.
– А скільки там було грошей?
– Десять золотих монет.
Зрадів бідняк:
– Я знайшов твій гаманець.
Купець узяв гроші, та раптом вирішив схитрувати.
– Ні, там було двадцять золотих монет. Поверни мені 

решту.
– Не може такого бути, – розгубився бідняк.
І пішли вони до судді. Той запитує у купця:
– Скільки монет було в твоєму гаманці?
– Двісті.
– А скільки було в тому гаманці, що ти знайшов? – запи-

тав він у бідняка.
– Десять.

Справедливий суд
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Справедливий суд – Тоді це не гаманець купця. І той, хто його знайшов, 
може забрати гроші собі.

1.	Як	надійшов	бідняк	з	гаманцем?
2.	А	що	зробив	купець?
3.	Чи	справедливо	вирішив	суддя?
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Пішли якось троє хлопчиків гуляти до лісу. Було спекотне 
літо, багате на гриби та ягоди. Хлопчаки не помітили, як 
стемніло. Злякалися вони, бо не попередили батьків, куди 
йдуть і що пізно повернуться. Біжать додому і трусяться від 
страху – перепаде їм на горіхи за таке. Давай вони радити-
ся, що робити, що говорити батькам.

Один каже:
– Скажу, що побачив вовка і втік, а потім довго шукав ви-

хід із лісу – більше нічого не можу вигадати. Може, мама 
зглянеться і не покарає.

– Мені теж треба щось вигадати. Може, скажу, що бабусі 
біля лісу допомагав сіно прибирати – за це мене ще й похва-
лять, – сказав другий хлопчик.

– А я не хочу нічого вигадувати, – сказав третій хлопчик. 
– Скажу правду. Не вмію брехати, краще вже покарання, 
ніж думати, як би не бовкнути чогось зайвого.  

Приходить перший хлопчик додому і розповідає про 
вовка. Дуже розсердився батько, тому що вдень він зустрів 
лісника і той йому розповідав, що вовків у цих краях давно 
немає.

Другий хлопчик розповів про бабусю і сіно, аж тут зне-

Притча про 
правду та брехню
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Притча про 
правду та брехню

нацька бабуся йде. Батько дуже розсердився: найперше за 
те, що гуляв невідомо де, та ще й так довго, а найбільше – за 
брехню.

А третій хлопчик прийшов додому, опустив голову і в 
усьому зізнався. Мама трохи побурчала, та потім поклика-
ла його вечеряти і все забулося.

1.	Чому	перші	двоє	хлопчиків	вирішили	
збрехати	батькам?	Як	діти	поплатили-
ся	за	це?

2.	Чому	третій	хлопчик	вирішив	сказати	
правду?

3.	Як	на	місці	хлопчиків	вчинив	би	ти?

П р о  п р а в д у
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Розділ 6

Як навчитися радіти
Радість	ми	отримуємо	не	від	того,	що	нас	оточує,	а	
від	нашого	ставлення	до	нього.	Франсуа	де	Ларошфуко

Очікування	радості	вже	є	радістю.	Готхольд	Лессінг

Радість	і	лихо	люди	створюють	з	допомогою	власних	
думок.	Хун	Цзичен

Надто	вже	мало	люди	користуються	з	нагоди	зроби-
ти	щасливими	своїх	ближніх.	Жан	Лабрюйєр

Радість,	що	її	ми	даруємо	ближньому,	цінна	тим,	що	
вона	не	лишень	не	мерхне,	а	й	повертається	до	нас	ще	
яскравішою.	Віктор	Гюго

Коли	 вмієш	 незгоди	 обернути	 на	 радість	 –	 значить	
умієш	жити.	Бальтасар	Грасіан-і-Моралес

Це	життя	має	
бути	сповнене	радості!
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Прийшов якось принц до мудреця.
– Чом ти такий смутний? – запитав той у юнака.
– Не хочу я брати собі за дружину дівчину, яку мені ви-

бере батько. Я хочу одружитися з коханою. Саме тому я й 
прийшов до тебе по пораду.  

– Хіба ти не маєш права сам обирати власну долю?
– Так, але мій батько вдався до хитрості. Він приходить 

і каже, що уві сні йому явився ангел і сказав, що в скринь-
ці лежить ключ. Ним відчиняються двері, за якими – доля. 
Він дає ключ і потрібно спробувати відчинити ним двері. 
До яких дверей цей ключ підійде – за тими дверима й моя 
наречена. Так батько вчинив з моїми старшими братами, 
так буде й зі мною. Але я не хочу, щоб за мене вирішували. 
Я вже маю дівчину, котра люба моєму серцю!

– Але ж кожен із нас має сам обирати власне щастя. Зна-
єш таку приказку: кожен сам коваль свого щастя?

– Правильно, коваль! – радісно вигукнув принц і побіг по 
своє щастя.

І вже наступного ранку він оголосив про свої заручини 
з коханою. Напередодні він попросив у коваля зробити за-
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Вихід завжди є мок і повісив його на двері коханої. Ось і вийшло, що він і 
батька пошанував, і з коханою дівчиною побрався.

1.	Чому	принц	не	вчинив	так,	як	його	бра-
ти?

2.	Чи	можна	сказати,	що	принц	не	підко-
рився	батьковій	волі?

3.	А	ти	як	вважаєш,	чи	бувають	безвихідні	
ситуації	в	житті?

Я к  н а в ч и т и с я  р а д і т и
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Якось іде жебрак і кляне свою долю:
– Де ж то моє щастя заповітрилось? Чому я такий безта-

ланний?
Тільки-но промовив ці слова, як щастя схопило його за 

руку і прошепотіло:
– Ходи до мене, не бійся і не хвилюйся. Я – твоє щастя.
Доправило щастя жебрака до печери і сказало:
– У цій печері криються всі скарби світу. Заходь, бери, що 

хочеш, але не бери дуже багато. Нехай річ буде легкою, щоб 
ти зміг її донести додому. Додому ти повинен дійти сам, без 
моєї допомоги, тому не будь жадібним.

Промовило це щастя і вмить зникло. Розбіглися очі в же-
брака, бо в печері виявилася незліченна кількість золота й 
коштовностей. Накинувся жебрак на скарби, а за годину за-
ледве вийшов, тримаючи на плечах важку ношу.

Ступив кілька кроків і відчув страшенну втому. Зрозумів 
жебрак, що вже несила йти далі, занадто важка ноша. 

Тоді опустив він скарби на землю і поволік. А як нарешті 
дійшов до своєї оселі, враз його скарб зник. Заголосив же-
брак і знову кляне свою нещасливу долю.

Раптом виникло перед жебраком щастя:

Вчися задовольнятися 
малим
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– Ти злочинець перед своїм щастям і перед собою. Завж-
ди чимось незадоволений. Тобі запропонували взяти стіль-
ки, скільки зможеш донести, але через жадібність ти все 
втратив. Сподіваюся, колись ти зрозумієш, що для щастя 
задовольнятися варто малим.

1.	Яка	головна	помилка	жебрака?
2.	Чи	знаєш	ти	людей,	які	завжди	чимось	

незадоволені?
3.	Чи	справедливо	був	покараний	жебрак?

Я к  н а в ч и т и с я  р а д і т и
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У маленькому будиночку жила колись удовиця, котра 
мала двійко дітлахів: хлопчика і дівчинку.

Жили вони дуже бідно. Але жінка почувалася дуже ща-
сливою, бо мала чудових діток.

Якось на вулиці, де жила удова, з’явилася карета. У цих 
краях ще ніхто не бачив такої краси: золота, оздоблена 
самоцвітами, а в упряжці – дванадцять вороних скакунів. 
Правив кіньми кучер-бородань у вишитій золотом парчевій 
лівреї, а в самій кареті, розвалившись на подушках, сиділа 
пані. Була вона старою, гладкою і вельми неприємною з 
себе, на всіх стрічних вона зиркала лихим поглядом.  

Карета проїжджала повз будиночок удови. Побачила з 
карети багата пані красивих дітей, зупинила карету й по-
кликала до себе їхню матір:

– Я наймогутніша королева на світі. Мені дуже сподоба-
лися твої дітки. Віддай їх мені – і я зроблю тебе щасливою.

Мати пригорнула міцно дітей до серця і сказала у відпо-
відь:

– Ваше багатство не зробить щасливою ані мене, ані моїх 
дітей. Я вже щаслива, бо маю дах над головою, роботу і цих 
дивовижних діточок.  Їдьте собі, пані!

Багатством 
щастя не купиш
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І забралася та золота карета з могутньою королевою 
геть.

1.	Як	ти	вважаєш,	чи	можна	бути	щасли-
вим	і	при	цьому	жити	в	бідності?

2.	А	чи	є	серед	багатих	нещасні	люди?
3.	Що,	на	твою	думку,	найдорожче	у	світі?

Я к  н а в ч и т и с я  р а д і т и
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Жив-був буркотливий кінь. І дня не минало, щоб він 
когось та не ганив: то нарікає на господаря, що той йому 
псує шерсть сідлом, то збруя не така – бо натирає. Підійшов 
якось кінь увечері до річки, щоб напитися, побачив себе у 
воді й зажурився. На воді плавав лебідь, подивився кінь на 
нього й подумав: «От коли б мені довгу лебедину шию, тро-
хи меншу голову та довші й тонші ноги. І щоб господар не 
стирав сідлом мою шерсть. Добре б мати природне сідло. О, 
який би я став тоді красень!»

Наступного дня прокинувся кінь і відчув себе геть інак-
ше. Дуже він зрадів і помчав до своїх товаришів, щоб похва-
литися своєю вродою.

А на полі саме пасся табун коней. Помітили коні, що до 
них наближається якесь невідоме чудовисько, і кинулися 
навтьоки. Здивувався тоді перетворений кінь.

– Агов, стривайте! – вигукнув він. – Хіба ви не впізнає-
те мене? Я той самий гнідий, який учора змагався з вами у 
швидкості! 

Та вчорашні друзі бігли й не озиралися.
«Ото дивина: чому ж вони мене бояться? – подумав він. – 

Невже я їм не сподобався? А може, я став такий гарний з 
себе, що вони відчули себе невдахами?»

Коли все не так
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Невже я їм не сподобався? А може, я став такий гарний з 
себе, що вони відчули себе невдахами?»

Коли все не так Стоїть верблюд на полі самотою й журиться. 
Пішов до річки, нахилився до води, побачив своє відобра-

ження – і сам перелякався: з води на нього зиркало велике 
двогорбе чудовисько. Тепер кінь шкодував, що даремно на-
рікав на свою долю і красу, але було вже надто пізно.

1.	Який	характер	мав		кінь?
2.	Чи	можна	сказати,	що	він	нещасний?
3.	Що	ти	порадив	би	цьому	персонажу?

Я к  н а в ч и т и с я  р а д і т и



120

Жили дві дівчини по сусідству. Одна була веселою і чуй-
ною, завжди в доброму гуморі. Здавалося, коли вона десь 
з’являється – вмить усе довкола усміхається. А друга дівчи-
на постійно була похмурою. Над нею завжди тільки хма-
ринки збиралися. Як зустріне вона когось по дорозі, то все 
у тієї людини вже з рук валиться. Тож усі похмуру дівчину 
намагалися оминати. І не дивно, що у веселої дівчини завж-
ди було багато друзів, а з часом і коханий хлопець з’явився. 
Не на жарт сполошилася похмура дівчина: вона ж і на вроду 
гарна, а все сидить і сумує сама, ніхто з нею не спілкується. 
Йде якось вона дорогою, а назустріч їй стара чаклунка. По-
долала свій страх дівчина і каже до старої: 

– От кажуть, що ви можете кожну людину зачарувати. 
Начаклуйте, будь ласка, так, щоб я більше не була сама – 
несила вже мені так жити.

Чарівниця й відповідає дівчині:
– Немає потреби в чаклуванні. Ти просто всміхнися. Роз-

зирнися навколо – світ прекрасний. Чому ти така насупле-
на? Нехай твоє крижане серце відтане, зроби комусь ма-
леньку, але добру справу, привітайся з людиною, всміхнися 
до неї – і чари подіють.  

Подаруй усмішку
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Подаруй усмішку Відтоді більше ніхто не згадував про похмуру дівчину. 
Жили по сусідству дві веселі, усміхнені й добрі дівчини, які 
незабаром вийшли заміж за чудових хлопців.

1.	Чому	з	непривітними	людьми	мало	хто	
спілкується?

2.	Як	склалася	доля	веселої	дівчини?
3.	Чи	усвідомила	свою	помилку	похмура	

дівчина?

Я к  н а в ч и т и с я  р а д і т и
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Жив один ювелір, і всі в місті йому заздрили, бо він мав 
усе: вродливу дружину, розумних дітей, багато грошей і 
гарний будинок. Не було такого дня, щоб йому не сказали:

– Тебе доля поцілувала в чоло! 
На що ювелір завжди відповідав: 
– Я чесно працюю – от моя робота й приносить щедрий 

урожай.  
– Хочеш сказати, що ми нечесно працюємо? – обурюва-

лися містяни.
Та прийшла якось біда в дім ювеліра. Блискавка спопели-

ла його будинок. Довелося сім’ї у льох перебратися. 
Люди почали перешіптуватися, мовляв, залишило щастя 

ювеліра. Але той не сумував. Він і далі займався улюбленим 
ремеслом і планував заново відбудувати оселю.

Якось прийшов до ювеліра багатий юнак. Він віз своїй 
нареченій коштовну обручку, але дорогою на нього напа-
ли розбійники і вкрали її. Юнак попросив ювеліра зробити 
йому таку обручку, щоб ніде більше в світі подібної не було.

Усю ніч працював ювелір, а на ранок показав дивовиж-
ний витвір мистецтва, навіть не порівняти в красі з попе-
редньою.  

Щаслива людина
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лися містяни.
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ла його будинок. Довелося сім’ї у льох перебратися. 
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Щаслива людина – Чому такий чудовий майстер живе в льоху? – здивував-
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будинок для ювеліра, кращий за попередній.

– Щасливчик, – заздрісно зітхали містяни.

1.	У	чому,	на	думку	ювеліра,	рецепт	його	
щастя?

2.	Що	сталося	з	ювеліром	після	пожежі?
3.	Що	ти	порадив	би	заздрісникам	ювеліра?

Я к  н а в ч и т и с я  р а д і т и
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Зустрів якось юнак дуже старого дідуся. Той видався та-
ким давнім, що хлопець не витримав і запитав:

– Скільки ж вам років, діду?
– Чотири, синку, – всміхнувся дідусь.
– Щось ви наплутали, шановний, на вигляд вам значно 

більше років. 
– Нічого я не наплутав, сину. Все своє життя я гуляв, об-

ражав людей і не почувався щасливим. Аж доки чотири 
роки тому я не збагнув, що щось у моєму житті не так, ну не 
можу ж я померти й не довідатися, що ж таке щастя. Я при-
єднався до трьох мудреців і всюди за ними ходив, слухав 
їхні напучування. Я дізнався про те, що потрібно робити 
добро, позбутися жадібності, гніву й дурості, щоб із чисти-
ми думками зазирнути у власну душу. Тільки в останні чо-
тири роки моє життя набуло сенсу, і тільки ці чотири роки 
я відчуваю радість і спокій. Ось тому на твоє запитання про 
вік я відповів, що мені чотири роки.

Чотири роки
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Чотири роки

1.	Чому	старий	сказав	юнакові,	що	йому	
чотири	роки?

2.	Як	дідусь	пояснив	свою	відповідь?
3.	Що	потрібно	робити,	за	словами	старо-

го,	щоб	відчути	щастя?

Я к  н а в ч и т и с я  р а д і т и
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Розділ 7

 Про друзів, дружбу 
і взаємодопомогу

Тільки	той	має	добрих	друзів,	хто	сам	є	таким.
Нікколо	Мак’явеллі

Ніколи	не	рви	нитку	дружби,	бо	коли	доведеться	зно-
ву	її	зв’язати,	на	місці	розриву	залишиться	вузол.	
Індійське	прислів’я

Єдиний	спосіб	мати	друга	–	самому	ним	бути.	
Ральф	Волдо	Емерсон

Дружба	завершується	там,	де	починається	недовіра.
Луцій	Анней	Сенека-молодший

Щирість	стосунків,	правда	у	спілкуванні	–	 саме	це	й	
називається	дружбою.	Олександр	Суворов

Навіть	хворіти	приємно,	коли	знаєш,	що	є	люди,	які	
сподіваються	на	твоє	одужання.		Антон	Чехов

Живи	з	людьми	так,	щоб	твої	друзі	не	стали	ворога-
ми,	а	вороги	стали	друзями.	Піфагор

Дружба	та	братство	–	
найбільше	багатство



126

Розділ 7

 Про друзів, дружбу 
і взаємодопомогу

Тільки	той	має	добрих	друзів,	хто	сам	є	таким.
Нікколо	Мак’явеллі

Ніколи	не	рви	нитку	дружби,	бо	коли	доведеться	зно-
ву	її	зв’язати,	на	місці	розриву	залишиться	вузол.	
Індійське	прислів’я

Єдиний	спосіб	мати	друга	–	самому	ним	бути.	
Ральф	Волдо	Емерсон

Дружба	завершується	там,	де	починається	недовіра.
Луцій	Анней	Сенека-молодший

Щирість	стосунків,	правда	у	спілкуванні	–	 саме	це	й	
називається	дружбою.	Олександр	Суворов

Навіть	хворіти	приємно,	коли	знаєш,	що	є	люди,	які	
сподіваються	на	твоє	одужання.		Антон	Чехов

Живи	з	людьми	так,	щоб	твої	друзі	не	стали	ворога-
ми,	а	вороги	стали	друзями.	Піфагор

Дружба	та	братство	–	
найбільше	багатство



128

У дрімучому лісі жив старенький дідусь. Ніхто ніколи не 
бачив, щоб він із кимось спілкувався – жив сам-один, не мав 
жодних потреб. Якось увечері постукали в його двері. Діду-
сь уже був немічним, тож не підійшов до дверей і запитав з 
ліжка: 

– Хто там?
– Це я, багатство, прийшло до тебе жити.
– Не потрібне ти мені, ходи звідсіля геть. Мав я колись 

багатство, та так і не відчув щастя, – і не відчинив дверей.
За декілька днів чує дідусь – знову хтось стукає у двері.
– Хто це так пізно стукається?  
– Відчини, це я, кохання, – долинуло з-за дверей.
– Е ні! Було в мене колись кохання – принесло мені ли-

шень страждання. Ходи звідсіля – не відчиню тобі дверей! – 
отак сказав дідусь і не підвівся з ліжка.

За кілька днів утретє стукають у його двері.  
– Хто там так пізно? – питає дідусь із ліжка.
– Це дружба до тебе в гості завітала! – долинуло знадвору.
– Зачекай-но хвилинку, зараз відчиню, я завжди радий 

друзям! – промовив дідусь і хутко пошкандибав до дверей. 
Відчиняє – а на порозі стоять дружба, кохання і багатство.

Про дружбу
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Про дружбу – Але ж я двері відчинив лишень для дружби! – здивував-
ся дідусь.

– А з дружбою завжди приходять і любов, і багатство! – 
відповіли гості.

1.	Хто	стукав	у	двері	до	дідуся?
2.	Чому	дідусь	не	відчиняв	дверей	багат-

ству	і	коханню?
3.	Як	ти	гадаєш,	чи	всі	люди	такої	ж	думки	

про	багатство	і	кохання,	як	дідусь?

 П р о  д р у з і в ,  д р у ж б у  і  в з а є м о д о п о м о г у
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В одному селі жили двоє сусідів: Іван та Омелян. Наста-
ла зима, випав сніг. Іван прокинувся вдосвітку, взяв лопату 
й заходився розчищати сніг перед ґанком. Дивиться, а до 
сусіда Омеляна вже прокладена рівна доріжка. Здивувався 
Іван: «Ось це сусід у мене ранній! Завтра встану вдосвіта, а 
то ще Омелян подумає, що я ледащо якесь».

 Наступного ранку прокидається Іван з першими півня-
ми. Дивиться – снігу намело аж по вікна. Вийшов у двір, 
зазирнув за паркан – а в Омеляна знову доріжка розчище-
на. Дуже здивувався Іван і каже дружині: «На ніч обіцяли 
сильний снігопад. Піднімуся-но я раніш од півнів – приберу 
сніг поперед Омеляна!» Прокинувся ні світ ні зоря, вийшов 
надвір, визирнув за сусідський паркан – знову там рівна до-
ріжочка прокладена!

Уже вдень не витримав Іван, прийшов до Омеляна і пи-
тає:

– Чи ти всю ніч пантруєш той сніг?
Дуже здивувався Омелян, а коли допетрав, що має на 

увазі сусід, зі сміхом відповів:
– Іване, та не брав я лопати до рук, відколи до цього бу-

динку переїхав!  

Доріжка
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Доріжка – Як так? – здивувався Іван. – Але ж у тебе весь час доріж-
ка розчищена, гарна така!

– Та певне, що гарна! – розсміявся Омелян. – Тільки от не 
розчищена, а вторована. Маю я друзів багато – от і доріжку 
не треба розчищати. 

1.	Що	ти	можеш	сказати	про	сусіда	Івана?
2.	Як	ти	гадаєш,	який	на	характер	Оме-

лян?

 П р о  д р у з і в ,  д р у ж б у  і  в з а є м о д о п о м о г у
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Застрягла якось бджола в павутинні. Змилостився над 
нею соловейко та звільнив із полону. Подякувала бджола 
солов’ю і сказала:

– Коли раптом потрапиш у скруту – поклич, я прийду на 
поміч!

– Ой, не сміши мене! – розсміявся соловейко. – Ну чим ти 
мені допоможеш? Ти ж така маленька!

Бджола нічого на те не відповіла.
Аж одного разу напав на солов’я кіт. А соловейко саме за-

хворів, тож не міг високо злетіти.
Злякався соловейко, трусяться в нього лапки, вже з жит-

тям прощається.
Раптом прилетів бджолиний рій:
– Тримайся, соловейку! Ми летимо тобі на допомогу!
І бджоли налетіли на кота та так покусали, що в того бі-

дахи мармиза розпухла. Після того випадку довго ще кіт 
відсиджувався на сіні, щоб друзі його на кпини не взяли. 

От соловейко і каже  бджолі:
– Недооцінив я тебе, вибач. Я гадав, що бджоли тільки 

мед дають, а ви, виявляється, малі, але дуже хоробрі. Дякую 
вам уклінно, друзі!

Малі, але хоробрі
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Малі, але хоробрі Допомогли бджоли соловейкові забратися на дерево 
вище, поклали в пташиний лазарет, незабаром він видужав 
і тішив усіх своїм співом.

1.	Чому	соловей	спочатку	розсміявся,	коли	
бджола	пообіцяла	йому	допомогу?

2.	Як	бджола	допомогла	солов’ю?
3.	Яка	мораль	цієї	притчі?

 П р о  д р у з і в ,  д р у ж б у  і  в з а є м о д о п о м о г у
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Мав один король дочку на виданні. І мріяв він знайти для 
своєї єдиної спадкоємиці ідеального чоловіка. З усього сві-
ту приїжджали до принцеси кандидати, але жоден із них не 
підходив. Був один принц, наче й вродливий, розумний, але 
дуже вже любив бали – не потрібен королю зять-гультяй. А 
принц із сусідньої держави не любить балів, він учений, але 
і цей не подобається королю, бо надто вже зайнятий нау-
кою – не до принцеси йому буде.

Ніяк не міг знайти король нареченого для своєї доньки. 
Вже почала принцеса побоюватися, що в дівках засидиться. 

Аж одного разу проїжджав королівський екіпаж повз ве-
ликий базар. На тому базарі сидів мудрець, до якого виши-
кувалася черга. Люди хотіли отримати відповіді на важливі 
для себе питання. Коли довідався про це король, то звелів 
візникові під’їхати до мудреця.

– Скажи мені, як вибрати найкращого чоловіка для моєї 
єдиної дочки? 

– Усе дуже просто, – відповів мудрець, – запитайте у ва-
шої дочки, у кого з її знайомих найкращі друзі у світі – той і 
стане для вас найкращим зятем.

Здивувався король, але, приїхавши до замку, покликав 
дочку і запитав у неї, чи не знає вона принца, котрий має 

Як обрати нареченого
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Як обрати нареченого багато хороших друзів.
Зашарілася принцеса. Знала вона такого принца. У всьо-

му він був хороший, не надто багатий, щоправда, але його 
цінували геть усі, ніхто про нього кривого слова не сказав. 
Та й, здається, принцесі він до душі.

Невдовзі й бучне весілля справили.  

1.	Якого	зятя	бажав	бачити	король?
2.	Кого	порадив	вибрати	мудрець?
3.	Поясни,	як	ти	розумієш	прислів’я	
	 «Скажи	мені,	хто	твій	друг,	і	я	скажу,	

хто	ти».

 П р о  д р у з і в ,  д р у ж б у  і  в з а є м о д о п о м о г у



136

Довго йшов літній чоловік зі своїм вірним псом. Утомив-
ся так, що не залишилося сил йти далі. Здавалося, ось-ось 
упаде дідусь і більше ніколи не підведеться. У такі хвилини 
вірний пес підставляв свою шию, щоб дідусеві легше було 
йти.

Раптом опинилися мандрівники перед чудовими воріть-
ми. Постукав дідусь – ворота відчинилися. Оскільки ніхто 
до них не вийшов, дідусь крикнув:

– Чи можна мені зайти? Ми з моїм другом дуже втоми-
лися, а тут, бачу я, є чудове джерело і широкий тапчан на 
галявині.

– Ласкаво просимо, – промовив хтось невидимий, – але 
тільки тобі дозволяється пройти в цю браму. Це рай, ворота 
раю зачинені для тварин.

Хоч як важко було дідусеві, та опустив він голову, попле-
скав по шиї свого улюбленця, і пішли вони далі.

Не так вже й довго йшли, аж бачить дідусь – перед ним 
ще одні ворота. Відчинилися стулки й чується голос:

– Ласкаво просимо!
– Я пройду тільки зі своїм псом, – попередив дідусь.
– Будь ласка! – відповів голос.
– А моєму другові можна попити води?

Вірний друг
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Вірний друг – Звісно! – знову хтось відповів.
– І ви йому дасте попоїсти? – здивувався дідусь.
– Авжеж, як не погодувати собаку? 
– Куди ж я потрапив? – запитав старий.
– До раю.
– Але ж мене щойно туди не впустили з собакою.
– Ні, то було пекло. А до раю потрапляють тільки ті люди, 

котрі не залишили своїх друзів.

1.	Опиши	місце,	куди	потрапив	дідусь	упер-
ше	.

2.	Що	дідусеві	відповіли	на	прохання	зайти	
із	собакою?

3.	Куди	потрапив	дідусь	потім?
4.	Яка	мораль	цієї	притчі?

 П р о  д р у з і в ,  д р у ж б у  і  в з а є м о д о п о м о г у



138

Розділ 8

Про вміння, 
майстерність і 
винахідливість

Вчення	в	щасті	красить,	а	в	нещасті	тішить.
Народна	мудрість

Кожна	пригода	–	до	мудрості	дорога.	
Народна	мудрість

Небо	 ніколи	 не	 допоможе	 тому,	 хто	 пальцем	 об	 па-
лець	не	вдарить.	Софокл

Біда,	коли	пироги	почне	пекти	чоботар,	а	пекар	чобо-
ти	шитиме.	Іван	Крилов

Поганий	 той	 учень,	 котрий	 не	 прагне	 перевершити	
свого	вчителя.	Леонардо	да	Вінчі

Від	ученого	набирайся	розуму,	
а	від	майстра	—	кмітливості
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– Тема нашої сьогоднішньої зустрічі – чайна церемонія, – 
оголосив учитель. – Ось вам матеріали. Вивчайте.

Сказав те учитель і пішов на важливу зустріч, де мусив 
провести весь день. А учні тим часом почали ретельно ви-
вчати. Увечері прийшов учитель і сказав:

– Що ж, ви мали вдосталь часу, щоб опанувати чайну це-
ремонію. Тепер я чекаю від вас найкращої розповіді.

І давай учні розповідати про те, що запам’ятали з чайної 
церемонії:

– Початок церемонії – «білий журавель омиває голову» – що 
означає: сполоснути чайник окропом, – сказав один учень.

– Потім настає етап «учитель входить до палацу» – це зна-
чить, що потрібно засипати заварку в чайник, – з гордістю 
мовив другий учень.

І так учні розповіли вчителю всі етапи чайної церемонії. 
Варто зауважити, вони і справді добре засвоїли матеріал. 
Аж підвівся ще один учень. Він увесь цей час мовчки слухав 
своїх друзів, а коли ті все сказали, заварив чай за всіма пра-
вилами церемонії та подав учителеві. 

– Що ж, – сказав учитель, коли випив чаю, – мушу визна-
ти, що твоя розповідь вийшла найвдалішою.

– Але ж він жодного слова не вимовив! – обурився один 

Найкраща розповідь
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Найкраща розповідь з учнів.
– Так, це правда, але ви повинні запам’ятати одну істи-

ну: ваші діяння промовляють голосніше за слова, – відповів 
учитель.

1.	Якого	учня	похвалив	учитель?
2.	Які	головні	слова	цієї	притчі?

П р о  в м і н н я ,  м а й с т е р н і с т ь  і  в и н а х і д л и в і с т ь
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Якось вирішив учитель, що настав час обирати наступ-
ника. Зібрав він своїх найкращих учнів і сказав:

– Я дуже потребую вашої допомоги. Вам належить розв’я-
зати одну задачу: погляньте на ці двері – вони найбільші та 
найміцніші у світі. Ви повинні самостійно їх відчинити.

Частина учнів одразу здалася – двері і справді були ве-
личезними, щоб їх відчинити, треба докласти чималих зу-
силь. Ще кілька учнів вирішили зібрати всілякі відомості 
про ці двері, та так нічого й не довідалися.

Найкращі учні опустили руки й чесно зізналися, що не 
знають, як відчинити двері.

Тільки один учень підійшов до дверей, провів по них ру-
ками, немов вивчаючи матеріал, з якого вони виготовлені, 
приклав вухо і прислухався, чи є якісь звуки за ними. А по-
тім тихенько натиснув на двері – і вони піддалися.

Тоді як усі учні лише думали, що робити, один із них про-
сто діяв. 

Саме його вчитель і зробив своїм наступником. І тоді 
вчитель звернувся до своїх учнів:

– Щоб досягнути успіху, потрібно діяти впевнено і не сум-
ніватися, а ще – не боятися припуститися помилки.

Просте рішення
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Просте рішення

1.	Яке	завдання	поставив	перед	учнями	
учитель?

2.	Як	учні	намагалися	відчинити	двері?
3.	Як	вчинив	майбутній	наступник	
	 учителя?
4.	Від	чого,	на	думку	учителя,	залежить	

успіх	у	житті	й	роботі?

П р о  в м і н н я ,  м а й с т е р н і с т ь  і  в и н а х і д л и в і с т ь
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Прийшла до школи нова вчителька. Через певний час 
вона зауважила, що в класі всі діти кепкують над одним 
хлопчиком. Учителька запитала в дітей, чому вони так по-
водяться.

– Бо він заслуговує на таке ставлення. Вже ж не малий 
хлопчик, непогано навчається, та коли йому запропонува-
ти монети вартістю п’ять копійок і десять, замість більшої 
він вибере меншу! Хіба можна над таким не кепкувати? – 
відповіли діти.

Тоді вчителька викликала на перерві цього хлопчика й 
запитала:

– Скажи, будь ласка, ти розумієш різницю між вартістю 
монети в п’ять копійок і десять?

– Звісно. Десять копійок удвічі більше за п’ять.
– Але чому тоді ти даєш привід однокласникам глузувати 

з тебе? Чому вибираєш п’ять копійок?
– Але якщо я виберу десять копійок, тобто вчиню так, як 

вони того хочуть, то хіба мені пропонуватимуть гроші?

Кмітливий хлопчик
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Кмітливий хлопчик

1.	Що	ти	можеш	сказати	про	хлопчика?
2.	Як	ти	вважаєш,	хто	в	цій	ситуації	вида-

ється	не	надто	розумним?

П р о  в м і н н я ,  м а й с т е р н і с т ь  і  в и н а х і д л и в і с т ь
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Розділ 9

Чесність, порядність, 
правдивість

Коли	б	шахраї	знали	всі	переваги	чесності,	то	заради	
зиску	вони	припинили	б	шахраювати.	
Бенджамін	Франклін

Найвищий	суд	–	суд	совісті.	Віктор	Гюго

Ліпше	бути	чесним	простаком,	аніж	розумним	бреху-
ном.	Софокл

Совість	є	законом	законів.	Альфонс	де	Ламартін

Добрій	людині	буває	соромно	навіть	перед	собакою.	
Антон	Чехов

Все	минеться,	
одна	правда	зостанеться
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Прибігає якось дочка із крамниці канцтоварів і радісно 
вихваляється мамі:

– Мамусю, я купувала ручки в школу, і продавчиня за-
мість десяти ручок порахувала мені п’ять! Я заощадила нам 
справжнє багатство!

Мама не надто зраділа такому «багатству». Вона трохи 
подумала, потім зняла фартуха й повела доньку із ручками 
до канцтоварів.

Дорогою вона каже дочці:
– Ти розумієш, що принесла додому те, за що не заплати-

ла?
– Так, але ж я зробила це не навмисно! – здивувалася ді-

вчинка. – До того ж ми залишилися тільки в плюсі.
– Ні, люба, річ зовсім не в плюсі, як ти кажеш, – відповіла 

мама і зайшла з донькою до крамниці.
Дівчинка підійшла до каси і сказала, що касирка поми-

лилася і неправильно порахувала товар. Спершу касирка 
дуже здивувалася, але потім її обличчя осяяла усмішка, і 
вона сказала, що дівчинка сьогодні її просто ощасливила, 
бо нині чесність – неабияка рідкість. А потім подякувала 
мамі за виховання такої чарівної дівчинки.

Справжнє багатство
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Справжнє багатство Коли мама вийшла із донькою з крамниці, у дівчинки від 
радості світилися очі.

– Тепер ти розумієш, яке воно, справжнє багатство? – за-
питала мама.

– Так, матусю, коли тебе люди цінують, – відповіла дочка.

1.	Чи	правильно,	на	твій	погляд,	спочатку	
вчинила	дівчинка?

2.	Як	відреагувала	мама	на	вчинок	доньки?	
3.	Чи	правильно	вчинила	мама?

Ч е с н і с т ь ,  п о р я д н і с т ь ,  п р а в д и в і с т ь
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Гуляла якось принцеса з фрейлінами у величезному саду 
і взяла з собою улюблену шкатулку. Дівчата весело прове-
ли час: співали пісень, бавилися в хованки, а як стемніло, 
то з’ясувалося, що пропала принцесина шкатулка. Дуже за-
смутилася дівчина, але вирішила поки що не розповідати 
про це батькові-королю. А сама тим часом через фрейлін 
оголосила, що дасть щедру винагороду тому, хто знайде 
шкатулку. Варто також додати, що принцеса не мала що 
дати у винагороду.

Наступного ранку до палацу прийшла дочка прачки і 
принесла шкатулку. Дівчина чула про винагороду й дуже 
сподівалася на неї, бо в неї нездужала матір і потрібні були 
гроші на лікування. 

Зраділа принцеса, вхопила шкатулку й веліла слугам 
провести дівчину до виходу:

– Але ж ви обіцяли винагороду! – тихо промовила дівчи-
на.

Принцеса спалахнула, подивилася на скриньку і як заве-
рещить:

– Ти й так видлубала сапфіра зі шкатулки. Забирайся 
звідси геть, доки я не звеліла тебе кинути до в’язниці! 

Аж тут з’явився король. Йому вже доповіли про все, а ще 

Шкатулка
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Шкатулка король почув про сапфір і дуже розлютився на доньку, адже 
він знав, що на тій шкатулці ніколи не було сапфіра. Підій-
шов король до дочки, покрутив шкатулку в руках і сказав:

– Доню моя, лише поглянь, тут і справді немає сапфіра, 
при цьому шкатулка цілісна – ніхто не виймав з неї коштов-
них каменів. Значить, це не твоя річ, вона належить їй, – і 
повернув скриньку наляканій дівчині.

Побоялася принцеса заперечити батькові, прикусила 
язика й покірно опустила голову.

1.	Як	повелася	принцеса,	коли	знайшлася	її	
шкатулка?

2.	Як	ти	вважаєш,	чи	справедливо	вчинив	
король?

3.	Що	повинна	була	зробити	принцеса,	коли	
згубила	шкатулку?

Ч е с н і с т ь ,  п о р я д н і с т ь ,  п р а в д и в і с т ь
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Прийшов якось до мудреця багатій і каже:
– Колись я був одним із ваших учнів. Я повсюди ходив 

за вами, уважно дослухався до кожного вашого слова. Але 
з усіх наших бесід найбільше мені запам’яталася та, що її 
ви організували ввечері на березі моря. Я й досі пам’ятаю 
ваші слова: «Владарюйте над розумом, волею та наполег-
ливістю». Завдяки цим словам я досягнув усього бажаного 
в житті.  

– Напевно, не всього, адже ти знову прийшов до мене, – 
відповів учитель.

– Так, о вчителю! Ось уже багато років мені не дає спо-
кою думка, що своїх статків я нажив на чужих стражданнях. 
У жахливих снах мені сняться люди, яких я розорив. Я не 
почуваюся щасливим і не знаю, що робити.

– Ти прийшов до мене, а це свідчить про те, що твоє серце 
не скам’яніло. Якщо ти запам’ятав мої слова про наполег-
ливість, тоді запам’ятай продовження: владарюй над розу-
мом, волею і наполегливістю, але стань слугою перед влас-
ним сумлінням, – відповів мудрець.

Слуга совісті
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1.	Що	мучило	багатого	пана?
2.	Що	порадив	багатієві	колишній	учи-

тель?

Ч е с н і с т ь ,  п о р я д н і с т ь ,  п р а в д и в і с т ь
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Сидів якось на березі річки чесний юнак. За все своє жит-
тя він жодного разу не взяв чужого. Дивиться той хлопець – 
пливе річкою в’язка бананів. А юнак той неабияк зголоднів. 
Дістав він банани і до вечора всі з’їв. Потім подумав, що, на-
певно, неправильно вчинив: адже він мусив спершу спита-
ти дозволу у власника бананів. Засмутився юнак, що голод 
затьмарив його розум, і пішов шукати власника пальми, на 
якій росли банани. Хлопець вирішив попросити пробачен-
ня за свій ганебний вчинок. За це хотів запропонувати свою 
працю на плантації. Дійшов він нарешті до великого маєтку 
з пальмами вздовж річки. Господар того маєтку саме зби-
рав зі слугами плоди.

– Доброго дня, шановний пане! – опустив голову юнак. 
– Я перепрошую, але в річку впала в’язка бананів із вашої 
пальми. Я з’їв плоди і дуже шкодую, що не спитав у вас до-
зволу. Але я готовий відпрацювати – я допоможу вам збира-
ти банани чи працюватиму на плантації.

На що власник маєтку йому відповів:
– Я маю багато слуг, тож не потребую твоєї допомоги. За 

те, що ти з’їв мої банани, одружуйся з моєю дочкою – вона 
з народження не встає з ліжка, а тіло її вкрите виразками. Я 

Гідні одне одного
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Гідні одне одного чекаю на тебе через місяць.
Юнак пообіцяв багатієві, що прийде в призначений день.

Так і сталося. Прийшов юнак одружуватися – вийшла на-
речена на своїх ногах та така вродливиця, що юнакові аж 
мову відібрало.

– Коли ти прийшов до мене через ті нещасні банани, 
я дуже здивувався, бо ти за характером подібний до моєї  
улюбленої доньки. Ніколи в житті мені не довелося за неї 
червоніти. Немає в ній вад, от я й подумав, що ви будете 
чудовою парою. Бачу, що не помилився, – у вас обох спа-
лахнув вогник кохання в очах. Я дуже сподіваюся, що ви 
виростите мені таких само чесних онуків. А банани я тобі 
відразу пробачив, вибач, що не відразу тобі це сказав.

1.	Як	можна	охарактеризувати	юнака?
2.	Яке	випробування	власник	маєтку	влаш-

тував	юнакові?
3.	Чим	закінчилася	історія?	Як	ти	вважа-

єш,	чому	саме	такий	фінал	притчі?

Ч е с н і с т ь ,  п о р я д н і с т ь ,  п р а в д и в і с т ь
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Розділ 10

 Про сенс життя і 
життєві цінності

Головне	 в	 житті	 –	 не	 досягти	 успіху,	 а	 наповнити	
життя	сенсом.	Альберт	Ейнштейн

У	житті	кожної	людини	є	два	найважливіші	дні:	пер-
ший	–	день	її	народження,	а	другий	–	коли	настає	усві-
домлення,	для	чого	вона	народилася.	
Вільям	Барклей

Той,	хто	осмілюється	згаяти	годину	часу,	не	зрозумів	
значущості	життя.	Чарльз	Дарвін

Як	сидітимеш	на	місці	й	розмірковуватимеш	про	сенс	
життя	–	нічого	з	того	доброго	не	вийде.	
Харукі	Муракамі

Твоє	життя	формується	твоїми	думками.	
Марк	Аврелій

Який	порядок	у	себе	заведеш,	
таке	й	життя	проведеш
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значущості	життя.	Чарльз	Дарвін

Як	сидітимеш	на	місці	й	розмірковуватимеш	про	сенс	
життя	–	нічого	з	того	доброго	не	вийде.	
Харукі	Муракамі

Твоє	життя	формується	твоїми	думками.	
Марк	Аврелій

Який	порядок	у	себе	заведеш,	
таке	й	життя	проведеш
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Мав один багатій десятирічну доньку. Дівчинка мала все, 
чого тільки могла забажати, щоправда, примхливою не 
була, та однак вона дуже засмучувала свого батька. Багато-
му таткові здавалося, що його єдина спадкоємиця не цінує 
того, що має. Батько мріяв, щоб очі його єдиної дочки сві-
тилися гордістю за те, що вона носить його прізвище, що 
живе в таких розкошах. 

От і вирішив батько показати доньці, як живуть прості 
люди. Відправив він дочку на вихідні в село до своєї кухо-
варки. Коли дівчинка приїхала додому, очі в неї світилися 
радістю.

«Напевно, вона радіє, що повернулася додому», – поду-
мав багатій. А вголос запитав:

– То як, сподобалося тобі жити в селі?
– Дуже сподобалося, тату! – радісно відповіла дочка.
– Он як? – здивувався батько. – І чим тобі сподобалося 

життя простих людей?
– Знаєш, тату, у нас є кішка, а у них їх аж чотири, а ще 

пес, корова, кінь і поросята. У нас басейн, а перед ними 
ціле море розстеляється. Наш маєток освітлюють ліхтарі, а 
в них мільйон зірок видно на небі. Їм належить увесь світ, 
тату! Дякую тобі, що ти подарував мені можливість пожити 

Де краще
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Де краще з найщасливішими людьми у світі.
Замислився батько, адже зовсім не для того посилав 

свою дочку. Він хотів, щоб вона зрозуміла, яке високе місце 
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1.	З	якою	метою	батько	відправив	дочку	в	
село?

2.	Чи	сподобалося	дівчинці	на	природі?
3.	За	що	батько	подякував	доньці?

 П р о  с е н с  ж и т т я  і  ж и т т є в і  ц і н н о с т і
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Після завершення навчання вчитель сказав учням:
– Ви довго і старанно вчилися, отримали знання. Настав 

час відшукати невичерпне джерело щастя. Вирушайте в 
путь і шукайте.

Один з учнів сказав:
– Але ж так не буває. Ніщо не вічне в цьому житті, а ща-

стя й поготів.
– Я впевнений, що невичерпне джерело щастя існує, – 

відповів учитель. – Шукайте.
І учні розійшлися хто куди. Через деякий час учитель от-

римав листа від одного учня, в якому йшлося, що своє ща-
стя той знайшов у владі – став міністром однієї країни і не 
збирався на цьому зупинятися.

Ще один учень послав слугу з дорогим сувоєм, в якому 
було сказано, що щастя і справді є і полягає в багатстві.

Найкремезніший учень став великим воїном. Через кіль-
ка років він прислав гінця і розповів про своє невичерпне 
джерело щастя – завоювання нових земель. Прочитавши 
всі ці листи, учитель дуже засмутився.

Минуло багато років, і до вчителя прийшов ще один 
учень. Він розповів, що став лікарем і лікував людей по 
всьому світу, тим самим роблячи їх щасливими.

Джерело щастя
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Джерело щастя – Я приношу людям радість, від цього почуваюся щасли-
вим. Це почуття не вичерпується, бо я продовжую свою 
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– Що ж, ти єдиний, хто досягнув своєї мети. Все в цьому 
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1.	Розкажи,	в	чому	знайшли	своє	щастя	
учні.

2.	Хто	з	учнів	знайшов	справжнє	щастя?

 П р о  с е н с  ж и т т я  і  ж и т т є в і  ц і н н о с т і
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В однієї бабусі було в господарстві два глечики, за допо-
могою яких вона носила воду. Бабуся прив’язувала глечики 
до коромисла й щодня носила в них воду від річки до свого 
будинку. Один глечик був бездоганний на вигляд: новий, 
блискучий, місткий, а другий – з маленькою тріщинкою на 
бочку. І щоразу, коли бабуся несла воду від річки до хати, 
вода з тріснутого глечика проливалася. Додому бабуся при-
носила лише півтора глечика води.

Дуже від цього страждав тріснутий глечик, вважав себе 
неповноцінним, непотрібним, дійшло до того, що якось він 
бабусі й каже:

– Не корисна я річ у домі, непотрібна. Чому ти не вики-
неш мене на смітник? Чому не розіб’єш на дрібні черепки?

Усміхнулася бабуся і відповіла:
– Навіщо тебе викидати, якщо ти в мене – найкорисні-

ший глечик у світі?
– Як це? – здивувався глечик.
– А ось так: адже немає у мене більше такого глечика з 

тріщинкою, з якого сочилася б водиця і поливала мої квіти. 
Щодня, коли повертаюся я з річки, поливаю з твоєю допо-
могою рядок квітів. Їх я потім продаю на ринку. Ти мене 

Тріснутий глечик
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Щодня, коли повертаюся я з річки, поливаю з твоєю допо-
могою рядок квітів. Їх я потім продаю на ринку. Ти мене 

Тріснутий глечик годуєш, милий. Насправді твій недолік – дуже корисний для 
мене. Ти повинен прийняти себе таким, який ти є. Ти уні-
кальний.

1.	Чому	глечик	вважав,	що	він	ні	до	чого	не	
придатний?

2.	Чому	бабуся	не	викинула	глечика?
3.	Знайди	в	себе	вдома	щось,	на	твій	по-

гляд,	непотрібне.	А	тепер	подумай,	як	
можна	зробити	з	цього	корисну	річ.	По-
вір,	це	дуже	просто.	Наприклад,	у	трісну-
те	відерце	можна	посадити	квітку.

 П р о  с е н с  ж и т т я  і  ж и т т є в і  ц і н н о с т і
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Один юнак ніколи не виїжджав за межі великого міста. 
Якось поїхав він до села. Йде дорогою, дивиться – селянин 
землю оре. Зупинився міський юнак. Подивився, що чоло-
вік землю перевертає, але нічого не запитав. Про себе ли-
шень подумав, що сільський народ нічогісінько не тямить у 
красі природи: перевертає землю, а замість чудового зеле-
ного покриву стає чорна земля. Потім селянин почав зерно 
в землю кидати.

«А це вже просто диво якесь! – почухав потилицю місь-
кий хлопець. – Та хіба можна добром розкидатися? Не цьо-
го нас на уроках природознавства вчили».

Але все одно змовчав і пішов далі. Пробув хлопець у селі 
кілька тижнів. Зійшла на полі яскрава зелень. Побачив 
міський юнак таку красу і визнав, що ця трава красивіша 
за колишню. Тепер він зацікавлено почав спостерігати, що 
буде далі, й вирішив пожити трохи в селі.

Минуло ще трохи часу, і з’явилися колоски, а згодом ко-
лоски налилися зерном, набрали жовтої барви й почали хи-
литися до землі. І тоді селянин скосив пшеницю.

Дуже здивувався міський хлопець, адже була така краса 
– навіщо її скошувати? Та він лишень мовчки спостерігав, 
як згодом жінки в’язали снопи і складали їх у копи, а потім 

Вчися спостерігати
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Вчися спостерігати молотили пшеницю, наповнювали нею мішки і звозили до 
комори.

От тільки тоді все і зрозумів міський хлопець. Він дуже 
зрадів, що не виявив своєї дурості й мовчки спостерігав за 
процесом вирощування пшениці.

Приїхавши до міста, він сказав своїм друзям:
– Я зрозумів, що коли чогось не знаєш, не варто говорити 

зайвого, слід спостерігати – і відкриються тобі всі таємниці.

1.	Що	дивного	побачив	юнак	у	селі?
2.	Чому	хлопець	не	наважився	нічого	спи-

тати	в	селянина?
3.	Якого	висновку	дійшов	міський	юнак?

 П р о  с е н с  ж и т т я  і  ж и т т є в і  ц і н н о с т і
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Прийшов якось учень у сад до вчителя і запитав:
– Мене цікавить, чому в цьому світі існує такий контраст? 

Є люди розумні, а є нетями, є дуже вродливі, а є такі потво-
ри, що й поглянути страшно. Куди Господь дивиться, коли 
створює таку недосконалість? І для чого взагалі створюва-
ти щось недосконале?

Учитель йому й відповідає:
– Подивися на це дерево: воно криве, низьке, хворе, але 

я сиджу під ним – і мені добре. Саме під цим деревом мені 
часом спадають на думку неймовірні ідеї. А он там, далі, 
стоїть чудова яблуня. Все в ній досконале, так от під нею я 
люблю поспати й часто бачу чудові сни. Я однаково люблю 
ці дерева, бо вони мені приносять користь. Так само і Го-
сподь. Усе, що Він створив – усе ідеальне. Для Нього немає 
почвар, немає дурнів, перед Ним усі рівні.

 Про досконалість
і недоліки
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 Про досконалість
і недоліки

1.	З	яким	запитанням	прийшов	учень	до	
вчителя?

2.	Який	приклад	навів	учитель?	Наведи,	
будь	ласка,	свій	приклад	відповіді.

 П р о  с е н с  ж и т т я  і  ж и т т є в і  ц і н н о с т і
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Усе своє доросле свідоме життя каменяр провів у каме-
ноломні. З ранку до ночі гарував киркою і не знав радості 
в житті. Його руки покрилися мозолями, а обличчя завжди 
було похмурим.

Аж якось не витримав каменяр і роздратовано вигукнув:
– Та хіба це життя? От якби я розбагатів, то став би дуже 

щасливою людиною.
Почув це могутній чаклун і вмить з’явився перед каме-

нярем.
– Про що саме ти мрієш? Я пишу наукову працю про ща-

стя, тож можу зробити тебе щасливим... задля експеримен-
ту.

– О! – зрадів каменяр. – Я мрію мати величезний маєток 
з розкішними фонтанами і красивими павичами у дворі. У 
кожній кімнаті щоб були перські килими, а величезні ліжка 
застелені шовковими простирадлами. От тоді я й почувався 
б щасливим.

– Що ж, відтепер ти багатий, – сказав чаклун.
І став каменяр багатим. Жив у величезному маєтку з кра-

сивими фонтанами у дворі й величавими павичами. Він 
спав на шовкових простирадлах у покоях із перськими ки-
лимами. Він був щасливим. Був…

Каменяр
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сливим. Щойно стало йому кепсько на душі – враз перед 
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й могутність. Він любив, коли захоплювалися його саном, 
схиляли перед ним голови. Король почувався щасливим.

Аж однієї чудової днини король звів погляд на сонце. І по-
чав міркувати над тим, яке ж то воно могутнє. Сонце здатне 
осушувати річки, спопеляти міста, вбивати людей і тварин.

«Ось це могутність!» – захоплено мовив король і вмить 
відчув себе нещасним.

Щойно це почуття розчарування торкнулося його душі, 
як перед ним з’явився чаклун.

– Невже шати короля більше не роблять тебе щасливим?
– О ні! Відтепер мені не дає спокою могутність сонця. 

Адже сонцю підвладне все. Воно може стерти з лиця землі 
все суще.

– Що ж. Відтепер ти сонце! – відповів чаклун.

 П р о  с е н с  ж и т т я  і  ж и т т є в і  ц і н н о с т і
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І ось сяє в небі щасливе сонце. На землі підвищилася тем-
пература, багато людей потерпали від спеки, полягло бага-
то худоби, колись зелена трава висохла. Сонце було могут-
нім і відчувало безмірне щастя.

Аж ось сонце затулила величезна грозова хмара. І сонце 
побачило, що хмара має справді величезну силу. Вона ожи-
вляє коричневу, мертву траву, наповнює річки, дає сили й 
радість, усе повертає до життя.

Засумувало сонце.
І над хмарою вмить з’явився чаклун.
– Невже тобі вже й сила сонця здається не такою могут-

ньою? 
– Несила більше терпіти приниження від хмари. Адже 

вона постійно доводить свою перевагу. Хочу знову радіти 
життю, хочу стати хмарою.

– Це не проблема, – сказав чаклун, і вмить сонце оберну-
лося на хмару.

І на цій землі стало на одну щасливу хмару більше. Вона 
виручала з біди змучені спрагою череди корів, піднімала го-
лівки зів’ялим квітам. І справді хмара якийсь час почувалася 
щасливою. Аж доки... не налетіла хмара на скелю. Могутня, 
висока, неосяжна – здавалося, ніщо не могло її зруйнувати. 
Скелю нещадно могло випалювати сонце, скільки завгодно 
могли поливати дощі – їй байдуже до того. І хмарі дуже-ду-
же закортіло обернутися на скелю. І відчуття щастя вмить 
здулося у величезній хмарі, мов повітряна кулька.

– Хто цього разу твій об’єкт обожнювання? – поцікавився 
чаклун.

– Скеля. Ідеальна, нерухома, наймогутніша, – зітхнула 

 П р о  с е н с  ж и т т я  і  ж и т т є в і  ц і н н о с т і
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хмара.
– Що ж, – відтепер ти – скеля.
О, скеля насолоджувалася своїм щастям! Вона була ви-

щою, сильнішою, небезпечнішою за всіх! Ніхто не міг по-
тривожити її, ніщо не приносило їй занепокоєння. Ось воно 
щастя! Так, скеля і справді була щасливою, поки одного дня 
не прийшов каменяр...

1.	Як	ти	вважаєш,	чому	каменяреві	нічого	
не	подобалося?

2.	Чи	знаєш	ти	людей,	які	постійно	чимось	
не	задоволені?

3.	Чим	усе-таки	закінчилася	історія	ка-
меняра	і	які	з	цієї	притчі	слід	зробити	
висновки?

 П р о  с е н с  ж и т т я  і  ж и т т є в і  ц і н н о с т і
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Край шляху стояло старе, покручене часом дерево. Коли 
сонце сідало за обрій, дерево в очах перехожих набувало 
дивовижних обрисів. Кожен бачив у ньому щось своє. Хлоп-
чик, який поцупив у саду ягоди, проходячи повз старе дере-
во, бачив у ньому грізного сторожа і полохливо тікав.

Старенька матір, яка виходила зустрічати сина з поля, 
думала, що він вже йде їй назустріч, і квапилася підійти 
ближче.

Закоханий поет в обрисах дерева бачив дівчину й довго 
здалеку милувався витонченими вигинами.

Малюк, якого мама вела за руку, бачив страшне чудо-
висько й розпачливо плакав.

Але насправді з року в рік там завжди стояло дерево.
Світ навколо нас – це відображення нас самих. Він такий, 

яким ми його бачимо!

Дерево
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Дерево

1.	Хто	що	бачив	в	обрисах	дерева?
2.	Чому	одні	боялися,	а	інші	милувалися,	

побачивши	дерево?
3.	А	чи	траплялося	тобі	чогось	боятися	

вночі?
4.	Чи	вдалося	тобі	побороти	страх?

 П р о  с е н с  ж и т т я  і  ж и т т є в і  ц і н н о с т і
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Розділ 11

Оптимізм, віра у 
власні сили

Пам’ятай,	ти	можеш	бути	ким	хочеш,	доки	віриш	
в	це!	Френсіс	Бернет

Без	віри	все	неможливо.	З	вірою	немає	нічого	немож-
ливого.	Мері	Маклеод	Бетюн

Віра	–	ворог	песимізму.	Гаррі	Симанович

Ми	–	те,	у	що	ми	віримо.	Брюн

Ніхто	не	знає,	коли	
йому	щастя	усміхнеться
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Не раз уже замислювався правитель, що його радник аж 
надто передбачуваний. На всі проблеми в нього була одна 
відповідь: «Хай що б там сталося – все на добро». Ця фра-
за вже почала дратувати правителя, якось він аж скипів од 
гніву, коли її почув. А сталося це після того, як правитель 
втратив на полюванні пальця.

– І що доброго, на твою думку, може чекати на мене, по-
каліченого? – і, розгніваний, він велів кинути радника в 
темницю.

Зажила рана у правителя, поїхав він знову на полюван-
ня. І так захопився переслідуванням вепра, що заблукав і 
потрапив у полон до дикого племені. Ось зв’язали його й 
вирішили принести в жертву своїм богам. Перед стратою 
за місцевими звичаями жертві потрібно було помити руки. 
Тільки підніс місцевий шаман ємність із водою до бранця, 
як побачив, що в нього бракує пальця. За віруваннями пле-
мені боги не приймали жертв із недоліками, от і відпустили 
правителя, щоб не годувати бранця.

Коли правитель нарешті дістався палацу, то звелів виве-
сти радника з темниці.

– Що ж, – сказав правитель, – твоя була правда, через від-

Хай що б там 
сталося –  все на добро
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Хай що б там 
сталося –  все на добро

сутність пальця я залишився живий. Та як же ти? Адже ти 
постраждав ні за цапову душу – сидів у в’язниці зі щурами. 
Яке тобі з того добро?

І радник відповів:
– О, для мене ув’язнення в темниці – то справжній поря-

тунок. Адже я неодмінно поїхав би із тобою на полювання, 
а в мене всі пальці цілі – тобто мене напевне принесли б у 
жертву. Тому, хай як тебе дратує ця фраза, мій повелителю, 
але мушу її сказати. 

Отже, коли у вас щось іде не так, не переймайтеся, зга-
дайте цю притчу і промовте про себе цю мудру фразу: «Хай 
що б там сталося – все на добро».

1.	Повтори,	будь	ласка,	улюблений	вислів	
радника.

2.	На	прикладі	цієї	притчі	доведи,	що	ці	
слова	правдиві.

3.	Як	ти	вважаєш,	чи	до	всіх	життєвих	
ситуацій	можна	застосувати	цю	фразу?

О п т и м і з м ,  в і р а  у  в л а с н і  с и л и
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У горах народився маленький Струмочок. Маршрут його 
був коротким, але дуже красивим, бо пролягав через зеле-
ну долину. «Що ж там далі?» – цікавило Струмочка. Шкода 
було йому покидати долину, але він відчував, що не для того 
тече, що є у нього велика мета. І ось одного разу Струмочок 
набрався сил і досяг пустелі. Невже на цьому й закінчиться 
його маршрут? Посеред спекотної, голої, геть не привабли-
вої пустелі? Але Струмочок був дуже допитливим. Йому хо-
тілося дізнатися, що ж там далі. Було страшно, що в цій су-
хій непривітній місцевості для нього все може закінчитися, 
він може ослабнути й потонути в морі піску. Але Струмочок 
ризикнув і побіг далі. Забракло йому сили. Він зупинився 
посеред пустелі і зник. Та Струмочок не загинув, а  лише 
випарувався. У вигляді маленької хмаринки він плив небом 
і з часом набрав сили. У формі величезної хмари колишній 
Струмочок досяг моря і пролився на нього дощем, попов-
нивши морські води. Тепер Струмочок почувався як удома. 
«Це моє життя! – радісно гойдався він на веселих хвилях. – 
Нарешті я щасливий…»

Струмочок не побоявся майбутнього, не зупинився на 
досягнутому й саме тому знайшов своє щастя.

Струмочок
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Струмочок

1.	Із	ким	можна	порівняти	Струмочок?
2.	Чому	не	можна	зупинятися	на	досягну-

тому?
3.	Що	зрештою	знайшов	Струмочок?

О п т и м і з м ,  в і р а  у  в л а с н і  с и л и
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У лісі маленькі чоловічки, яких люди називають ельфа-
ми, влаштували змагання. Вони повинні були не вдаючись 
до магії і без допомоги крил вилізти на найвище дерево в 
лісі. Доволі складне завдання для істот, які звикли всього 
досягати чарами. На змагання прийшли мало не всі лісові 
мешканці: були там і звірята, і ельфи, і навіть феї. Організу-
вали місця для глядачів, як на справжньому стадіоні. Арбітр 
пугач подав сигнал – змагання розпочалося.

Варто зауважити, що ніхто з глядачів не вірив в успіх цієї 
затії, адже ельфи – маленькі й тендітні створіння, а дерево 
– високе і гладке – важко підійматися. З глядацьких місць 
долинали вигуки:

– Слабаки!
– Давай назад – розіб’єшся!
– Ви тільки подивіться, які ви і яке дерево!
Декілька ельфів піднялися на кілька метрів і попадали 

долі один по одному. Були серед ельфів і наполегливіші, які 
продовжували лізти далі.

Але глядачі не вгавали:
– Немає серед вас спритника, який досяг би вершини! 

Повертайтеся назад, доки в’язи собі не скрутили.
По цих словах попадали майже всі ельфи. І тільки один 

Вір у власні сили
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Вір у власні сили піднімався вгору... Він кректав, сопів, але таки спромігся 
досягти верхівки дерева!

Здивувалися глядачі. Як таке сталося? Може, цей ельф –
відомий спортсмен?

Невдовзі з’ясувалося, що переможець був оптимістом. 
Він завжди вірив у власні сили й часто вигравав змагання. 
До того ж нещодавно ельф захворів і втратив слух. Тому і не 
чув песимістичних вигуків із натовпу, ніхто не зміг посіяти 
сумнівів у його голові. Ельф вірив у власні сили й виграв!

1.	Яке	змагання	вигадали	ельфи?
2.	Чому	ельфи	сходили	з	дистанції?
3.	Назви	основну	причину	перемоги	ельфа.

О п т и м і з м ,  в і р а  у  в л а с н і  с и л и
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На уроці літератури вчитель загадав дітям написати твір 
про мрію. І був у класі хлопчик, якого дуже надихнула ця 
тема. Він відповідально поставився до завдання і вирішив 
відверто розповісти про свій життєвий план.

Він мріяв стати фермером. Хлопчик так захопився тво-
ром, що списав багато аркушів, де в усіх подробицях роз-
повів, якою буде площа землі, скільки будівель він зведе 
на території і що в нього буде триповерховий маєток. До 
твору хлопчик додав докладний план усіх будівель і схеми 
полів, на яких він планував вирощувати різні культури. На 
наступному уроці вчитель роздав твори, і на своєму хлоп-
чик побачив незадовільну оцінку. Причому в класі всі діти 
отримали «відмінно». Мріяли про різне: хтось хотів заве-
сти собаку, хтось стати швачкою, хтось виростити сина... І 
хлопчик, який мріяв стати фермером, не міг зрозуміти, чим 
його мрія гірша.

Після уроку він підійшов до вчителя і запитав, за що йому 
поставили таку низьку оцінку.

Не зрікайся власної  мрії
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Не зрікайся власної  мрії – У тебе зовсім нереальна мрія. Літаєш у хмарах, гадаєш, 
на ті гроші, які заробляє твій батько, ти зможеш організува-
ти бізнес? Безглуздо мріяти про те, що ніколи не здійснить-
ся. Перепиши свій твір – і отримаєш кращу оцінку.

Довго хлопчик думав над новим твором. Але він і справді 
більше ні про що не мріяв. Не вміє він брехати, та й не хоче 
більше нічого писати, адже в цей твір він вклав усю свою 
душу.

Через десять років до триповерхового маєтку, що розта-
шований на великій фермі, водили екскурсії і розповідали 
історію про хлопчика, який мав майже нереальну мрію. За-
кінчивши школу він вступив до університету, потім пішов 
на роботу. Він проявив себе талановитим фахівцем у сіль-
ськогосподарській галузі й одного разу винайшов тепли-
цю, в якій врожайність збільшилася у сотні разів – це був 
прорив в агрономії. Із хлопчика-мрійника виріс геній, який 
урятував людство від голоду. Він побудував великий буди-
нок, мав багато землі й займався благодійністю.

Але найдивніше, що якось до його будинку з екскурсією 
приїхав старий учитель. Після екскурсії в холі він побачив 
на стіні твір: «Моя мрія». Учитель усміхнувся до свого коли-
шнього учня і звернувся до класу:

 – Знаєте, діти, був час, коли я не вірив у дитячі мрії. Те-
пер я впевнений, що це було дуже несправедливо стосовно 
дітей, і каюсь у цьому. Та сьогодні я радий, що серед моїх 

О п т и м і з м ,  в і р а  у  в л а с н і  с и л и
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учнів є людина, яка не послухала мене, нерозумного, і не 
зреклася власної мрії. Будьте сильними, і хай що б вам ка-
зали – мрійте і втілюйте свої мрії в життя!
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учнів є людина, яка не послухала мене, нерозумного, і не 
зреклася власної мрії. Будьте сильними, і хай що б вам ка-
зали – мрійте і втілюйте свої мрії в життя!

1.	Про	що	мріяв	хлопчик?
2.	Чи	правильно	вчинив	учитель?
3.	Як	ти	вважаєш,	якби	учитель	поставив	

хлопчикові	найвищий	бал	за	твір,	чи	зміг	
би	той	здійснити	свою	мрію?
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Маленька строката пташка всеньке життя провела у 
клітці. Ніколи вона не літала в саду, ніколи не бачила річки. 
Все її лякало в зовнішньому світі й водночас було цікаво по-
спостерігати за тим, як її вільні родичі весело літають над 
лугом, як в’ють навесні гніздечка, висиджують пташенят, а 
потім навчають діточок літати.

Коли пташка спостерігала за цим, у неї тріпотіло сер-
денько, їй здавалося, що ось відчиняться зараз дверцята 
клітки – і вона приєднається до своїх родичів. Їй часто сни-
лася воля: ось вона летить до найдальшого дерева, сідає на 
гілку, вище на гілках сидять інші, не такі красиві, як вона, 
пташки, і вони співають, голоси їхні зливаються у радісно-
му і злагодженому хорі: «Фіть-фіть-фіть»... І пташка проки-
нулася, мало не впавши з поперечини. Так... воля їй лишень 
снилася...

Аж якось господар пташки не зачинив клітку й пішов. 
Ось вона, свобода! Вилітай швидше, лети до своїх диких ро-
дичів, покажи, яка ти гарна, яка голосиста!

Але про це пташка лишень думала… Насправді вона бо-
язко визирнула крізь дверцята й повернулася назад. Так си-
діла собі в клітці й розмірковувала, а чи варто взагалі ви-
літати, адже тоді господар її не годуватиме. А що, як піде 

Про волю
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Про волю дощ, де вона сховається? Доки пташка ось так думала собі 
та гадала, прийшов господар і зачинив дверцята.

Зітхнула пташка, і невідомо, чи вона пошкодувала, чи 
зітхання те було через полегшення. 

1.	Про	що	мріяла	пташка?
2.	Чому	пташка	не	вилетіла	на	волю?
3.	Як	ти	можеш	охарактеризувати	героїню	

цієї	притчі?

О п т и м і з м ,  в і р а  у  в л а с н і  с и л и
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Розділ 12

Про доброту 
і милосердя

Щастя	недосконале	доти,	доки	ти	не	поділишся	ним	з	
іншими.	Джейн	Портер

Погибелі	передує	гордість,	і	падінню	–	пихатість.	Кра-
ще	смирятися	духом	з	лагідними,	ніж	розділяти	здо-
бич	із	гордими.	Старий	Заповіт.	Соломонові	притчі	

Коли	 нагодуєш	 убогого,	 вважай,	 що	 себе	 нагодував.	

Так	вже	світ	улаштований:	дане	нами	до	нас	же	по-
вернеться.	Іоанн	Златоуст

Коли	сподіваєшся	від	когось	милості,	зроби	ласку	своє-
му	ближньому.	Іоанн	Златоуст

Милосердя	не	буває	надмірним.	Френсіс	Бекон

...	Джерелом	зла	є	марнославство,	а	джерелом	добра	–	
милосердя.	Франсуа-Рене	де	Шатобріан

Хто	добре	серце	має,	
той	усе	здолає
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Розділ 12
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Гуляв якось чоловік увечері берегом моря. Дивиться – 
маленький хлопчик швидко піднімає щось із берега й кидає 
у воду. Підійшов той чоловік ближче, придивився пильні-
ше – хлопчик закидає в море морських зірок. Незліченна їх 
кількість лежала на березі. Здивувався чоловік: навіщо ря-
тувати морських зірок – у морі їм ліку нема. 

– Для чого ти з цим морочишся?  – запитав у хлопчика 
чоловік.

– Завтра буде відплив, морських зірок загине ще більше, – 
відповів хлопчик, не відриваючись від роботи.

– Навіщо ти гаєш власний час і сили, адже в природі все 
гармонійно: щось гине, щось виживає – це природний від-
бір, нічого не зміниться.

Хлопчик узяв чергову морську зірку в руку й відповів:
– Зміниться. Ось для цієї зірки.

Врятувати зірку
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1.	Що	робив	хлопчик	на	березі?
2.	Що	сказав	дорослий,	коли	дізнався,	що	

хлопчик	рятує	морських	зірок?
3.	А	як	ти	вчинив	би?

П р о  д о б р о т у  і  м и л о с е р д я
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Застряг мотоцикліст у глибокій калюжі. Весь брудний, 
утомлений, він марно намагався вибратися на тверду зем-
лю.

– І як тільки ти примудрився? Ой лишенько! – сказав пе-
рехожий. Подивився він, як мотоцикліст намагається ви-
братися з калюжі, і пішов далі.

Через деякий час проходив повз мотоцикліста ще один 
чоловік:

– Перепрошую, але я так поспішаю, що й на хвилину не 
можу зупинитися, – і побіг далі, не озираючись.

Невдовзі біля калюжі опинився по-святковому вбраний 
юнак. Він поспішав на весілля до друга. Побачивши, що мо-
тоцикліст надовго застряг, мовчки підійшов і допоміг ви-
тягти мотоцикл.

Через десять хвилин хлопець вже вичистив свій одяг удо-
ма в мотоцикліста, а ще через п’ять хвилин вони обігнали 
на мотоциклі першого байдужого перехожого, а незабаром 
і другого, який кудись дуже поспішав. Мотоцикліст хутко 
доправив хлопця на весілля до друга.

Не будь байдужим
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1.	Як	«допоміг»	мотоциклістові	перший		
чоловік?

2.	Що	сказав	другий	чоловік?
3.	Як	ти	вважаєш,	що	втратили	перші	

двоє	подорожніх,	відмовивши	мотоци-
клістові	у	допомозі?

П р о  д о б р о т у  і  м и л о с е р д я
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Посперечалися Сонце й Вітер, хто сильніший.
– Я доведу, що сильніший, – сказав Вітер. – Бачиш ман-

дрівника у плащі? Закладаюсь, я змушу його скинути плащ 
швидше за тебе.

Сонце сховалося за хмару, а Вітер дув із такою силою, що 
невдовзі набрав ураганної сили.  

Та що дужче він дув, то міцніше мандрівник загортався у 
плащ. Знесилів Вітер і здався. Тоді до справи взялося Сонце. 
Визирнуло воно з-за хмари й ласкаво всміхнулося мандрів-
никові. Зігрівся чоловік під гарячим сонячним промінням, 
повеселішав і зняв плащ.

– Я виграло! – всміхнулося Сонце Вітрові. – І запам’ятай: 
тепла усмішка завжди переможе найгрізнішу силу.

Сонце й Вітер
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Сонце й Вітер

1.	Про	що	посперечалися	Сонце	й	Вітер?
2.	До	якого	способу	вдався	Вітер,	
	 а	до	якого	–	Сонце?
3.	Чий	метод	виявився	дієвим?	Чому,	як	ти	

гадаєш?

П р о  д о б р о т у  і  м и л о с е р д я
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Повертався торговець з базару. Все спродав, але й наку-
пив стільки, що навантажив свого віслюка вище голови. 
Поруч ішов кінь без вантажу. Подолали вони півшляху, віс-
люкові вже несила нести ношу, ось і просить він коня:

– Будь другом, допоможи, візьми половину вантажу!
Але кінь і вухом не повів.
Ідуть далі, віслюк вже благає:
– Будь ласка, допоможи, мені дуже важко нести!
Але кінь знайшов травичку і скубає собі, наче нічого й 

не чує.  
Коли шлях їх повів угору, віслюк втрачав останні сили. І 

втретє він звернувся до коня:
– По-ща-ди! – простогнав він і впав.
Підбіг до віслюка господар і голосить:
– Бідненький, я не бачив, що тобі важко, відволікся з роз-

мовами. Давай-но я тебе розвантажу.
Зняв господар усю ношу й переклав на коня. Довелося 

тому нести важелезну ношу аж до самого дому.  

Віслюк і кінь
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1.	Як	кінь	відреагував	на	прохання	віслюка	
про	допомогу?

2.	Чим	обернулася	така	поведінка	для	
коня?

3.	Як	мав	вчинити	кінь	від	самого	
	 початку?

П р о  д о б р о т у  і  м и л о с е р д я
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Під час відкриття зоомагазину продавець повісив ого-
лошення: «Продаються кошенята». Тож не дивно, що впро-
довж дня в зоомагазині не було відбою від охочих подиви-
тися на милих пухнастиків.

Ближче до обіду прийшов хлопчик. Він привітався і запи-
тав про ціну кошенят.

– До 500 монет, залежно від масті, – відповів продавець. 
Хлопчик понурив голову і, зітхнувши, перерахував монетки 
в гаманці. Йому вочевидь бракувало коштів.

– Зараз у мене немає таких грошей, але можна мені бо-
дай оком глянути на кошенят, – попросив він продавця.

Продавець був доброю людиною. Він усміхнувся і приніс 
кошенят. Маленькі пухнастики весело бавилися на прилав-
ку, аж ось один сів і подивився своїми блакитними очицями 
на хлопчика.

– Він не грається з іншими кошенятами? – здивувався 
хлопчик.

 А потім кошеня підскочило, щоб зловити муху, і пошкан-
дибало на трьох лапках. 

– Що це з ним? – здивувався хлопчик.
– На жаль, це кошеня хворе і ніколи не буде повноцін-

ним, – сумно відповів продавець.
– Я куплю це кошеня, – рішуче мовив хлопчик.
– Але ж за ним потрібен спеціальний догляд. Це тягар, – 

пробував відрадити хлопчика продавець.

Кошеня
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Кошеня Хлопчик спалахнув, але твердо повторив:
– Я куплю це кошеня. Я дуже полюбив його.
– Що ж, забирай кошеня так, – сказав продавець, – я не 

знаю, що з ним робити.
 – Ні, це кошеня таке ж само, як інші, – я куплю його за 

повну вартість, – стояв на своєму хлопчик.
– Зрозумій, воно не таке і ніколи не буде повноцінним, 

ніколи не бігатиме.
Тоді хлопчик підняв штанину й показав протез замість 

ноги:
– Я теж ніколи не бігатиму, але я вважаю себе повноцін-

ною людиною. А цьому кошеняті я віддам усю свою любов, 
щоб воно не почувалося неповноцінним.

Продавець усміхнувся крізь сльози й відповів:
– Так, ти маєш рацію, воно нічим не відрізняється від 

своїх братиків і сестричок. Дай Боже, щоб у кожного з цих 
кошенят були такі люблячі господарі, як ти.

1.	Чому	хлопчик	хотів	узяти	саме	хворе	
кошеня?

2.	Чому	хлопчик	висловив	готовність	за-
платити	за	кошеня	повну	вартість?

3.	Як	ти	вважаєш,	чи	вплинула	особиста	
трагедія	хлопчика	на	його	характер?

П р о  д о б р о т у  і  м и л о с е р д я
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Прибув мандрівник до села й почав просити в людей ми-
лостиню. Жадібна жінка дала йому дірявого кошика, що 
його приготувала викинути, а її сусідці шкода стало ман-
дрівника, дала вона йому із собою візок, на нього постави-
ла казан, їжу та поклала теплий одяг.

Щойно мандрівник полишив село, спалахнула велика по-
жежа. Згоріли будинки скупої і щедрої жінки. Щойно про 
це довідався мандрівник, повернувся він до села і віддав 
жінкам усе, що вони йому дарували: жадібній – дірявого 
кошика, а щедрій – візок із посудом, їжею і одягом.

Про добрі справи



200

Прибув мандрівник до села й почав просити в людей ми-
лостиню. Жадібна жінка дала йому дірявого кошика, що 
його приготувала викинути, а її сусідці шкода стало ман-
дрівника, дала вона йому із собою візок, на нього постави-
ла казан, їжу та поклала теплий одяг.

Щойно мандрівник полишив село, спалахнула велика по-
жежа. Згоріли будинки скупої і щедрої жінки. Щойно про 
це довідався мандрівник, повернувся він до села і віддав 
жінкам усе, що вони йому дарували: жадібній – дірявого 
кошика, а щедрій – візок із посудом, їжею і одягом.

Про добрі справи

1.	Про	що	ця	притча?
2.	Що	отримала	жадібна	жінка?	А	щедра?
3.	Що,	на	твою	думку,	означає	вислів:	усе	в	

житті	повертається?

П р о  д о б р о т у  і  м и л о с е р д я
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На пляжі було велелюдно. У морі купалися діти й дорос-
лі, на березі народ грав у бадмінтон і м’яча. Між відпочи-
вальниками ходила сухорлява бабуся. Вбоге вбрання, рідке 
сиве волосся, вона ходила і щось із бурмотінням збирала на 
пляжі. Забачивши безпритульну, батьки намагалися відве-
сти дітей подалі і, допоки вона зникла з очей, усі злякано 
озиралися.

Через деякий час по телевізору показували репортаж, що 
померла жінка, яка не один десяток років присвятила себе 
очищенню пляжів від скляних скалок, щоб діти не порізали 
ніжок.

Скалки доброти
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1.	Як	повелися	на	пляжі	батьки?
2.	Зовнішність	оманлива.	Як	ти	вважаєш,	

чи	правдивий	цей	вислів?
3.	Чи	траплялися	тобі	такі	літні	люди?

П р о  д о б р о т у  і  м и л о с е р д я
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Розділ 13

Про кохання, 
ненависть і взаємини

Для	 гніву	 завжди	 знайдуться	 причини,	 та	 серед	 них	
мало	хороших.	Джордж	Севіл,	маркіз	Галіфакс

Той,	 хто	 вміє	 стримати	 гнів,	 ніколи	 не	 вчинить	 га-
небно.	Менандр

Людям	личить	лагідність,	гнів	–	звірам.	Овідій

Великий	камінь,	вагомий	і	пісок;	але	гнів	глупака	важ-
чий	від	обидвох.	Старий	Заповіт.	Соломонові	притчі	

Жодна	пристрасть	не	потьмарює	так	свідомості,	як	
гнів.	Мішель	де	Монтень

Любов	поєднує	в	собі	всі	добрі	якості	людини.
Оноре	де	Бальзак

Коли	є	любов,	то	її	не	приховаєш	ніякою	акторською	
грою.	А	коли	немає	любові,	то	неможливо	її	вислови-
ти.	Франсуа	де	Ларошфуко

Серце	ні	на	що	не	вважає	–	
свою	волю	має
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В одного садівника-любителя був предмет гордості – 
його чудова галявина. На ній він проводив кожен день: ко-
сив траву, полов бур’яни, боровся зі шкідниками. Аж одного 
разу на улюбленій галявині він побачив кульбабки. Відтоді 
цей садівник втратив спокій. Він виривав їх, поливав отру-
тою – все намарно. Зневірений чоловік написав до відділу 
боротьби з бур’янами з проханням допомогти йому позбу-
тися ненависних кульбаб. Він написав, що не може спокій-
но спати, що зненавидів усіх довкола, допоки на його га-
лявині ростуть ці огидні бур’яни.

Працівники відділу боротьби з бур’янами не забарилися 
з відповіддю: «Вельмишановний пане! У вас є один спосіб 
заспокоїтися – полюбити кульбабки ».

Кульбабки
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Кульбабки

1.	Яке	почуття	заволоділо	чоловіком?
2.	Чи	почувався	той	чоловік	щасливим?
3.	Як	ти	вважаєш,	у	чому	біда	героя?

П р о  к о х а н н я ,  н е н а в и с т ь  і  в з а є м и н и
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Запитує учень у вчителя:
– Як вам вдається не гніватися, адже вам доводиться спіл-

куватися з різними людьми, серед яких є доволі неприємні. 
Ви такий мудрий, завжди перебуваєте у доброму гуморі, ні-
коли не гніваєтеся. Я дуже потерпаю від гнівливості й ніяк 
не можу впоратися з цим недоліком.

– Є один дуже простий, але дієвий спосіб, – відповів учи-
тель. – Щоразу, коли гніватимешся на когось, візьми кар-
топлину й напиши на ній ім’я цієї людини. Картоплину 
поклади у мішок, і носи його на плечах. І так щоразу, коли 
гніватимешся на когось, клади картоплину в мішок.

Здивувався учень, але зробив так, як велів учитель. Через 
деякий час прийшов учень до вчителя з величезним мішком 
за плечима, з якого ще й недобре тхнуло.  

– Учителю, – поскаржився учень, – надто вже це важко. 
По-перше, картопля вже гниє, і на мене люди обертаються. 
По-друге, мішок став таким важким, що його неможливо 
носити!

– Це зовнішній прояв твоєї скандальної натури, – пояс-
нив учитель. – Але ж те саме відбувається і в тебе в душі. 
Коли ти на когось гніваєшся, то береш на себе неприємний 
вантаж. Ти мав можливість подивитися на себе збоку. Від-

Образи й картопля
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Образи й картопля тепер щоразу, коли захочеш поскандалити, сказати комусь 
грубе слово, накричати на когось, згадай про огидний за-
пах гнилої картоплі і про тягар за плечима, подумай, чи по-
трібне тобі все це. 

1.	Як	ти	вважаєш,	чи	багато	гнівався	
учень?

2.	Яким	чином	можна	позбутися	від	усього	
негативного,	що	накопичилося	в	душі?

3.	Чим	небезпечно	часто	гнівитися?

П р о  к о х а н н я ,  н е н а в и с т ь  і  в з а є м и н и
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Прийшов якось один мудрець з учнями до села. Людям це 
не сподобалося, почали вони ображати мандрівників. Роз-
сердилися учні й давай сперечатися з місцевими жителями.

Тоді вчитель звернувся до учнів:
 – Я можу зрозуміти поведінку цих людей. Вони незадо-

волені, бо приймають мене за ворога. Але я не можу зрозу-
міти вашої реакції. Чому ви чините так само, як ці нещасні?

Здивувалися місцеві жителі й перестали сваритися.
– Чому ти не сердишся на нас, адже ми влаштували тобі 

досить неприємний прийом?
На що вчитель відповів:
– Учора ми були в місті. Там люди слухали мої вчення, 

дарували квіти і фрукти. Я з учнями поснідав, тому сказав 
людям, щоб усі частування вони забрали собі. Як ви вважа-
єте, що вони зробили з фруктами?

– Напевно, віднесли дітям, – такою була відповідь.
– Я не приймаю ваших прокльонів, що ви зробите з 

ними? Ваші прокльони – то ваш вантаж, ось і робіть із ним 
усе, що завгодно.

Образи
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Образи

1.	Чи	правильно	вчинили	учні,	так	відреагу-
вавши	на	обурених	жителів	села?

2.	Що	людина	отримує	у	відповідь	на	свої	
погані	слова	і	вчинки?

3.	А	що	отримує	людина	за	хороші	слова	і	
вчинки?

П р о  к о х а н н я ,  н е н а в и с т ь  і  в з а є м и н и
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Якось учитель запитав у своїх учнів:
– Чому люди кричать, коли сваряться?
– Бо втрачають спокій, – відповів один учень.
– Але для чого кричати, якщо інша людина стоїть біля 

тебе? – уточнив запитання учитель. – Можна ж розмовляти 
так, як зазвичай? Чому, коли люди гніваються, то кричать?

Жодна із відповідей учнів не задовольнила вчителя.
Нарешті він пояснив:
– Коли люди гніваються одне на одного, між ними з’явля-

ється відстань. І щоб подолати цю відстань, доводиться кри-
чати. Що сильніший гнів, то довша відстань, тож голосніше 
доводиться кричати. Що ж відбувається, коли між людьми 
мир і злагода? Їхні думки та серця перебувають поруч, вони 
не тільки можуть говорити пошепки, вони здатні без слів 
розуміти одне одного. У суперечці не дозволяйте серцям 
віддалятися!

Чути одне одного
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1.	Як	розмовляють	люди,	поміж	якими	
панує	любов?

2.	А	як	розмовляють	люди,	коли	сварять-
ся?

3.	Що	не	варто	робити	під	час	сварки?

П р о  к о х а н н я ,  н е н а в и с т ь  і  в з а є м и н и
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Пізно ввечері сова прилетіла на галявину. Її увагу при-
вернуло тхореня, яке гарчало на кущ реп’яха. Весь у колюч-
ках, малюк з ненавистю кидався на кущ, отримував чергову 
порцію колючок, з вереском відстрибував і все повторюва-
лося знову.

– Не розумію, навіщо ти це робиш? Ти ж уже скидаєшся 
на колючу, зранену, злу тваринку? Але ж насправді ти той 
пухнастий і веселий тхорик, який учора лиш бавився зі сво-
їми братами біля річки. Чи не так?

– Так, – зі сльозами на очах відповів тхорик. – Щодня я 
проходжу повз цей реп’ях. І щоразу ця злюка чіпляється за 
мою шерсть, а потім мені довго доводиться виймати колюч-
ки. Я хочу знищити цього шкідника, але в мене нічого не 
виходить! – і тхореня заплакало.

– Маленький, дурненький малюче, – усміхнулася сова. – 
Та хіба ненавистю ти вирішиш цю проблему? Навіщо ти 
атакуєш чагарник: з кожним разом ти тільки набираєшся 
бур’янів. Підеш далі – і лишень пошириш зло.

– Як це? – здивувався тхорик.
– А так! Ти розносиш колючки лісом, вони проростають, 

з’являються нові кущі, а потім їх розноситимуть такі само 
розгнівані малюки, як ти.

Добра порада
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порцію колючок, з вереском відстрибував і все повторюва-
лося знову.

– Не розумію, навіщо ти це робиш? Ти ж уже скидаєшся 
на колючу, зранену, злу тваринку? Але ж насправді ти той 
пухнастий і веселий тхорик, який учора лиш бавився зі сво-
їми братами біля річки. Чи не так?

– Так, – зі сльозами на очах відповів тхорик. – Щодня я 
проходжу повз цей реп’ях. І щоразу ця злюка чіпляється за 
мою шерсть, а потім мені довго доводиться виймати колюч-
ки. Я хочу знищити цього шкідника, але в мене нічого не 
виходить! – і тхореня заплакало.

– Маленький, дурненький малюче, – усміхнулася сова. – 
Та хіба ненавистю ти вирішиш цю проблему? Навіщо ти 
атакуєш чагарник: з кожним разом ти тільки набираєшся 
бур’янів. Підеш далі – і лишень пошириш зло.

– Як це? – здивувався тхорик.
– А так! Ти розносиш колючки лісом, вони проростають, 

з’являються нові кущі, а потім їх розноситимуть такі само 
розгнівані малюки, як ти.

Добра порада – Та що ж мені робити? – здивувався тхорик. – Я ж зовсім 
не хочу злитися!

– Усе просто, дурненький, – відповіла сова. – Обходь це 
місце десятою дорогою і відразу ж позбудешся цієї прикро-
сті.

1.	Чим	був	засмучений	тхорик?
2.	Що	малому	порадила	сова?
3.	Які,	на	твій	погляд,	головні	слова	цієї	

притчі?

П р о  к о х а н н я ,  н е н а в и с т ь  і  в з а є м и н и
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На порозі ювелірної крамниці з’явилася маленька ді-
вчинка. Кілька хвилин вона оглядала вітрину, аж раптом її 
очі заблищали від захоплення – вона знайшла те, що шука-
ла. Дівчинка попросила, щоб їй показали бірюзове намис-
то.

– Я хочу купити цей разок бірюзи, – упевнено промовила 
дівчинка. – Загорніть його, будь ласка.

– А чи вистачить тобі грошей? – поцікавився власник 
ювелірної крамниці.

Дівчинка впевнено дістала гаманець і висипала на при-
лавок весь дріб’язок.

– Цього ж має вистачити? – усміхнулася вона. – Я знаю, 
що вистачить, адже я так довго збирала ці монети! Моя се-
стра заслуговує на такий подарунок, бо після смерті матері 
вона піклується про мене. Я впевнена, що їй підійде це на-
мисто, бо в неї достоту такий само колір очей. 

Власник крамниці знайшов найгарніший оксамитовий 
футляр, поклав у нього намисто й подав його дівчинці:

– Неси акуратно. Я впевнений, твоїй сестрі сподобається.
Наприкінці робочого дня господар вже зібрався зачиня-

ти крамницю, як раптом на порозі з’явилася дівчина з бірю-
зовими очима. В руках вона тримала красивий оксамито-

Ціна подарунка
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Ціна подарунка вий футляр.
– Доброго дня! Це тут моя сестра придбала це намисто? 

Скільки воно коштувало?
– Цього я не можу вам сказати, – відповів господар. – 

Адже річ вже куплена, я не маю права відкривати таємниці 
своїх клієнтів.

– Але я знаю, що в моєї сестри було всього кілька монет! 
– заперечила дівчина.

– Ваша сестра заплатила найвищу ціну за бірюзове нами-
сто. Жодний дорослий не зробив цього за час моєї роботи 
в крамниці. Вона віддала все, що мала. Тож намисто ваше.

1.	Який	подарунок	вирішила	зробити	
	 дівчинка	старшій	сестрі?
2.	Як	вчинив	продавець?
3.	Охарактеризуй	старшу	сестру.

П р о  к о х а н н я ,  н е н а в и с т ь  і  в з а є м и н и
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Один юнак блукав незнайомим містом. Він був замож-
ним, вродливим і доволі розумним. Вивчаючи місто, у вікні 
старовинного будинку він побачив вродливу дівчину. Вона 
грала на гітарі і співала. Юнак притулився до дерева й дов-
го слухав її спів. Щойно дівчина помітила юнака, вона урва-
ла спів і зникла в глибині кімнати.

Відтоді юнак щодня приходив до того будинку й до смер-
ку чекав, коли ж нарешті дівчина визирне у вікно. Та, на 
жаль, щовечора він мусив повертатися назад з похнюпле-
ною головою.

– Вона не вийде! – підійшов до юнака слуга.
– Але чому? – здивувався той.
– Моя бідолашна господиня Ізабелла не здатна ходити. 

Вона ніколи не стане на ноги. Їдьте. Ми знаємо, що ви не 
місцевий. Їдьте додому, ви молоді, знайдете ще свою долю.

– Мені дуже шкода Ізабеллу, але передайте їй, що я при-
ходитиму сюди доти, доки не дочекаюся від неї взаємності.

Минув рік. Юнак щодня приходив до будинку коханої, 
розповідав їй про себе, про свою сім’ю, про свої подорожі 
світом. Ізабелла тим часом звикла до нього. Вона слухала 
його, притулившись до стіни, і всміхалася. Нарешті настав 
той день, коли дівчина виїхала до нього на візку, і закохані 

Історія кохання
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Історія кохання до ночі гуляли на березі моря й розмовляли.
Звичайно ж, у цій історії щасливий кінець, а все тому, що 

хтось умів чекати.

1.	Як	ти	можеш	охарактеризувати	юнака?
2.	Як	ти	вважаєш,	що	за	цей	рік	пережила	

дівчина	Ізабелла?
3.	Склади,	будь	ласка,	цю	історію	від	імені	

Ізабелли.

П р о  к о х а н н я ,  н е н а в и с т ь  і  в з а є м и н и
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Афоризми
Діти	–	ось	причина,	через	яку	ще	й	досі	існує	цей	світ.
Мойсей	Моріц-Готліб

Дитина	народжує	батьків.	Станіслав	Єжи	Лец

Дитинство	–	це	той	великий	період	життя,	коли	за-
кладаються	основи	всього	морального,	що	буде	в	лю-
дині.	Микола	Шелгунов

З	дітьми	ми	повинні	чинити	так	само,	як	Бог	із	нами:	
він	робить	нас	найщасливішими,	коли	дає	нам	бігти,	
куди	очі	бачать,	у	радісній	омані.	
Йоганн	Гете	

Роки	дитинства	–	це,	перш	за	все,	виховання	серця.
Василь	Сухомлинський
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Добро чинити – себе веселити
Лиха	людина	не	проживе	щасливою	століття.

Жито	та	пшениця	щороку	народиться,	а	добра	люди-
на	завжди	пригодиться.

Добро	зло	переможе.

Лихо	тому,	хто	добра	не	робить	нікому.

Сій	добро,	посипай	добром,	жни	добро,	даруй	добро.

Сонце	–	то	тепло,	а	матір	–	то	добро.

Темрява	світла	не	любить	–	злий	доброго	не	терпить.

Добро	робити	–	є	чим	похвалитися.

Мета	виховання	–	навчити	наших	дітей	обходитися	
без	нас.	Ернст	Легуве	

Правда і брехня
Наші	діти	–	це	наша	старість.	Правильне	виховання	–	це	
наша	щаслива	старість,	погане	виховання	–	це	наше	
майбутнє	горе,	це	наші	сльози,	це	наша	провина	перед	
іншими	людьми.	Антон	Макаренко	

Брехня	до	добра	не	приведе.	

А ф о р и з м и
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Праця
Кожна	дитина	–	художник.	Та	заковика	в	тому,	щоб	
залишитися	художником,	вийшовши	з	дитячого	віку.	
Пабло	Пікассо

Що	посієш,	те	й	пожнеш.	Марк	Туллій	Цицерон

Думка	–	квітка,	слово	–	зав’язь,	діяння	–	плід.	
Ральф	Емерсон	Волдо

Розумна	людина	часом	поспішає,	але	нічого	не	робить	
поспіхом.	Філіп	Дормер	Стенхоп	Честерфілд

Працьовитість	–	душа	будь-якої	справи	і	запорука	до-
бробуту.	Чарлз	Діккенс

Без	праці	і	відпочинок	не	в	радість.

Без	доброї	праці	немає	плоду.

Краще	досконало	виконати	невелику	частину	справи,	
ніж	зробити	погано	вдесятеро	більше.	Аристотель

А ф о р и з м и
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Навчання
Виховати	 людину	 інтелектуально,	 не	 виховавши	 її	
морально,	 –	 означає	 виростити	 загрозу	 для	 суспіль-
ства.	Теодор	Рузвельт	

Знання	–		не	вода,	до	рота	саме	не	ллється.
		
Золото	добувають	із	землі,	а	знання	–	з	книжок.

Мало	вміти	читати,	треба	ще	й	уміти	думати.

Світ	осявається	сонцем,	а	людина	–	знаннями.

Не	соромно	не	знати,	соромно	не	вчитися.

Щастя	той	здобуває,	хто	вмінням	розуму	набирає.

Вчений	водить,	а	неук	слідом	ходить.

Навчання	–	шлях	до	вміння.

Навчання	в	дитинстві	подібне	до	різьблення	на	камені.

Вчити	–	розум	гострити.

Я	знаю,	що	нічого	не	знаю.	Сократ

Не	звикай	до	неробства,	вчися	рукоділлю.

Голова	навчить,	руки	зроблять.

А ф о р и з м и
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Оптимізм і добре слово
Дитина	не	може	жити	без	сміху.	Якщо	ви	не	навчили	
її	 сміятися,	 щиро	 дивуватися,	 співчувати,	 і	 зичити	
добра,	якщо	ви	не	зуміли	викликати	у	неї	мудру	і	добру	
усмішку,	її	сміх	буде	лихий	і	звучатиме	як	насмішка.	
Василь	Сухомлинський

Добрі	 слова	 залишають	 у	 душах	 людей	 прекрасний	
слід.	Вони	пом’якшують,	втішають	і	зціляють	серце	
того,	хто	їх	чує.	Блез	Паскаль

Доброта	–	це	те,	що	може	почути	глухий	і	побачити	
сліпий.	Марк	Твен

Тому,	хто	не	осягнув	науки	добра,	будь-яка	інша	наука	
завдає	лише	шкоди.	Мішель	де	Монтень

Дитина	народжує	батьків.	Станіслав	Єжи	Лец

Над	твоєю	головою	дві	чаші:	в	одній	збирається	ство-
рене	тобою	добро,	в	другій	–	зло,	і	тільки	від	тебе	за-
лежить,	 яка	 з	 чаш	 переповниться	 і	 проллється	 на	
твою	голову...

А ф о р и з м и
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Про правду і брехню
Хто	сам	бреше,	іншим	не	вірить.

Один	раз	збрехав	–	наступного	разу	не	повірять.

Шила	в	мішку	не	сховаєш.

Правда	біди	не	приносить.

Про характер і виховання
Характер	 дитини	 –	 	 це	 зліпок	 з	 характеру	 батьків,	
він	розвивається	у	відповідь	на	їхній	характер.	
Еріх	Фромм

На	кожну	розбещену	дитину	чекає	доля	знедоленого.	
Альфред	Адлер

Не	роби	того,	чого	потім	соромитимешся.

Посієш	звичку	–	виростиш	характер.

Де	немає	хороших	літніх	людей	похилого	віку,	там	не-
має	хорошої	молоді.

Не	 робіть	 із	 дитини	 кумира:	 коли	 вона	 виросте,	 то	
зажадає	жертв.		П’єр	Буаст

А ф о р и з м и
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Хто	не	може	взяти	ласкою,	той	не	візьме	і	суворістю.	
Антон	Чехов

Поганий	учитель	подає	істину,	хороший	учить	її	зна-
ходити.	Адольф	Дистервег

Нехай	 першим	 уроком	 дитини	 буде	 покора.	 Тоді	 дру-
гим	може	стати	те,	що	ти	вважаєш	за	потрібне.	
Бенджамін	Франклін

Парадокс	виховання	полягає	в	тому,	що	добре	підда-
ються	 вихованню	 саме	 ті,	 які	 не	 потребують	 вихо-
вання.	Фазіль	Іскандер

Любов	батьків	до	дітей	завжди	більша	за	любов	дітей	
до	батьків.	Цю	невідповідність	і	несправедливість	від-
шкодовують	їм	власні	діти.	Д.	Єремич

Людина,	яка	прищеплює	своїм	дітям	навички	працьо-
витості,	забезпечує	їх	краще,	ніж	якби	б	вона	залиши-
ла	їм	спадщину.	Ричард	Вейтлі

А ф о р и з м и
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Сімейні цінності

Серце	матері	гріє	краще	сонця.

Родина,	де	допомагають	одне	одному,	не	боїться	бід.

У	будинку	працьовитих	густо,	а	ледачих	–	пусто.

Дерево	тримається	корінням,	а	людина	сім’єю.

Немає	кращої	подруги	за	рідну	матір.	

На	сонці	тепло,	а	біля	матері	добре.

А ф о р и з м и
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Любі друзі!

Ви маєте дітей? Чи тільки плануєте їх? Діти – це щастя в житті 
людини, а щоб це щастя не минало, ви маєте навчитися їх вихо-
вувати. Батьки – архітектори майбутнього і щастя своїх дітей.

Тому ми приготували для вас:

•	найкращі	відео	з	навчання	і	виховання	дітей;
•	статті	з	виховання	дітей	і	поліпшення	відносин	в	сім’ї.
•	велику	кількість	корисного	додаткового	матеріалу	
	 до	чудових	книжок	для	сучасних	батьків.

www.dety.tv
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Діти – найголовніший проект у житті батьків. У них вони вкла-
дають усе найкраще, що мають та знають. Дуже важливо змалеч-
ку надихнути дитину навчатися із задоволенням і розвивати свої 
таланти! Для цього вам на допомогу прийдуть адаптовані для ді-
тей біографії з серії «Видатні особистості. Біографічні нариси для 
дітей». Це історії про життєвий шлях людей, які досягли успіху та 
світового визнання. Ці книги вчать дитину на прикладі, як реалі-
зувати свої таланти та втілити свої мрії в реальність.

www.ipio-books.com/children-ua
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Для кожної людини важливо мати перед очима приклад для 
натхнення, якому хочеться слідувати. Усі герої книжкової серії 
«Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей» ретельно ві-
дібрані за принципом важливості змісту саме їхньої історії для 
дитини. Книжки написані в легкій для читання та розуміння 
формі, з яскравими малюнками, і будуть цікаві як дітям з 6 років, 
так і підліткам та дорослим.

У серії «Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей» 
достатньо натхнення, мотивації і життєвих прикладів для усієї 
сім’ї! Ви зможете разом читати та обговорювати прочитане. Оби-
райте для своїх дітей найкраще та більше проводьте часу разом, 
коли їм це все ще цікаво.
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