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ЛЮБИЙ ЧИТАЧУ!
Ця книжка, створена для тебе, хороша твоя знайома
«Перлинка». Тільки вона, як і ти, подорослішала. Під
час спілкування з нею розквітатиме твій талант читача.
Читання вміщених у ній творів потребує польоту дум
ки, фантазії, уміння сприймати їх розумом і серцем.
Приємного, успішного та радісного тобі спілкування
її авторами та їхніми творами! Вбирай у себе добро, кра
ну, знання про навколишнє життя. Виявляй уважність
І наполегливість під час читання.
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З НАРОДНОГО ДЖЕРЕЛА
УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ
У РІЗНИХ ВИДАХ МИСТЕЦТВА

Із сивої давнини покоління за поколінням творить
і береже дорогоцінні перлини усної народної твор
чості. Вони переплітаються між собою, створюючи
неповторні скарби мистецтва слова, вплітаються в інші
види мистецтва.
Види мистецтва: література, музика, живопис,
архітектура,
театр.

скульптура,

графіка,

танець,

кіно,

Прислів’я, приказки
Вересень — рум’янець року.
Садок у вересні, що кожух у січні.
Як вереснів, то й дощик сіє.
Осінній час — сім погод у нас: сіє, гріє, віє, тума
ніє, шумить, гуде ще й згори йде.
Осінь на строкатому коні їздить.
ВАСИЛЬ СКУРАТІВСЬКИЙ
Василь Скуратівський — український наро
дознавець, письменник. Народився на Поліс
сі. З дитинства любив читати. У 13 років ви
рішив стати письменником, написав першого
вірша і надіслав до районної газети. Відпо
відь не забарилась — йому порадили більше
читати і краще вивчати рідну мову та літера
туру. Однак хлопець був настирливим і про
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довжував надсилати до редакції свої нові вірші, байки,
замальовки, дописи. Із часом їх почали друкувати.
Визнання письменнику принесли твори, присвячені
традиціям, звичаям та обрядам українського народу.
ВЕРЕСНЕВИЙ ЧАС — СІМ ПОГОД У НАС
( Скорочено )

Назва першого гінця осені пов’язана з вересом —
рослиною, вельми поширеною на всьому ареалі1. Поліс
ся. Цей вічнозелений кущ квітує із серпня і до кінця
жовтня. Але найпишніше рожево-бузкове суцвіття
вкриває соснові бори, торф’яники та піщані пагорби
саме у вересні.

Верес, як і липові гаї, є дуже цінним медоносом.
Щоправда, в наших краях вересовий мед не є в особли
вій пошані за його гіркуватий присмак.
Отже, на думку мовознавців, назва першого місяця
осені безпосередньо пов’язана з буйним цвітінням вере
су. Це ж спостерігаємо і в інших слов’янських народів:
у білорусів — «верасєнь», поляків — «вжесєнь»; в пере
кладі з литовської мови «вересень» означає «місяць
вересу», в латинській — «місяць цвітіння вересу».
1Ареал — територія поширення чого-небудь.

сучасна назва вересня в нашому календарі закріпи
лася відносно недавно. У давньоруській мові зустрічає
мо назву «зарев», що походить від жовтого кольору
(саме о цій порі починає жовтіти листя).
Із середини вересня відлітають у вирій птахи. Наші
пращури, побачивши в небі ключ журавлів, приказува
ли: «Із чужої сторонки повертайтесь додомоньку!». При
цьому годилося загорнути в хустину грудочку землі й
тримати її до весни. Помітивши перший журавлиний
ключ, що повертався з вирію, ту грудочку одразу зако
пували в полі чи на городі. Це означало, що весна буде
щедрою і буйною.

Робота в парі. Доведіть на основі прочитаного, що
перший місяць осені називається вереснем від назви
рослини — верес. Наведіть інші назви вересня і обґрун
туйте їх.
• До якого жанру належить вислів — заголовок тексту?
• Склади продовження тексту, яке б розкривало зміст
заголовка.
• Прочитай вірш Інни Кульської.
• Вибери завдання:
1. Знайди, що об’єднує вірш з текстом Василя Скуратівського.
2. Намалюй вересень за змістом двох прочитаних творів.
Робота в групі. Попрацюйте над створенням кадрів для
відеофільму за двома прочитаними творами. Розподі
літь ролі: сценарист, режисер, костюмер, актори, декора
тор і т. ін.
"а

ВЕРЕСЕНЬ
Щедрий місяць вересень
У віночку з вересу
Все добро, що в нього є,
Щиро друзям роздає.
От у свій найперший ранок
Він стрічає школярів:

Дав і яблук ни сніданок,
І жоржин
для вчителів.
Ось він їде на машині,
Кавуни везе, та дині,
Та солодку гору груш.
Нам везе. А то кому ж?
Он у лісі між дубами
Ставить кошики з грибами
І для білки, і для зайки,
І для доброї хазяйки.
Птиця з гамом-вереском
Зустрічає вересень.
В нього ж є і для пташні:
Обіруч сипне пашні!
Отакий-то вересень
У віночку з вересу.
ІВАН СЕНЧЕНКО
Іван Сенченко написав багато творів, і всі
вони світяться любов’ю автора до тих, кому
він їх присвячував. Його ім’я занесено в ен
циклопедію світової літератури.

СІМ ПОГОД У НАС
В осінній час сім погод у нас: сіє, віє, туманіє,
шумить, мете, гуде і зверху йде.
— А як же це розуміти? — спитала Катруся.
— А ось так, моя внучечко, — одказала бабуся. —
Сіє — це значить падає дрібненький-дрібнецький
дощик — мжичить мжичка. Краплиночок не видно,
а погуляєш трохи — і шапочка одволожіє... Віє — ти
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знаєш що: вітер. Восени йому воля, ганяє полями й
дорогами. Щільніш загортайся, бо наскрізь продме.
Туманіє: з’являються тумани; висять над землею вран
ці і ввечері, а то й цілий день. Шумить: листя восени
жовкне, стає цупке, неначе з міді викуване. Налетить
вітер, пожовкле листя од гілок відривається, котиться
по стежках, по алеях: а тоді як війне, ніби мітлою мете
і листя, і куряву — тільки свист у повітрі! А то й дощ
піде. Б’є у шибки — і теж шумить за вікнами. Гуде:
восени надворі холодно. Вітер дме у димар, як у велику
трубу, і гуде там: гу-гу-гу! І зверху йде: часом дуже
захолодніє, тоді дощ на сніг обернеться, сиплеться звер
ху. Поки до землі долетить — розтане, і знову сиплеть
ся — зверху йде.
Одне слово — осінь.

Робота в парі. Розіграйте діалог на основі змісту опові
дання за зразком:
— В осінній час сім погод у нас. Сіє — це ж як?
— А віє?
ОСІНЬ У ЖИВОПИСІ

Катерина Білокур.

За селом

Розглянь уважно картину. Подобається вона тобі?
Чим?
• Що зображено на картині?
• Які дерева зобразила художниця?
• Які кольори переважають на картині? Як вони розкри
вають зміст назви місяця зарев?
• Яке враження справляє на тебе кольорова гама? Назви
відтінки кольорів, які дібрала художниця для зображення
вересня.
• Чи відчуваєш ти присутність художниці в зображено
му?
• Яке запитання в тебе виникло стосовно назви карти
ни? Прочитай про Катерину Білокур.
Катерина Білокур
ТАЛАНТ ВІД БОГА
( Скорочено )

...Народилася Катерина Білокур 7 грудня 1900 р.
у селі Богданівні (раніше Пирятинського району Пол
тавської, тепер — Яготинського Київської області).
Малюванням Катерина захопилася ще з дитинства.
Ніколи в житті голосу вчителя не зачувши в класі, ні
якого вишколу під опікою педагогів із живопису не про
йшовши, вона завдяки наполегливості, фантастичній
цілеспрямованості самотужки опанувала буквар, навчи
лася писати й малювати. Малювання стало смислом її
життя. Аби його опанувати, спробувала в 1920-х рр.
вступити до Миргородського художньо-керамічного
училища, до театрального технікуму в Києві. Але її не
прийняли — не було атестата про середню освіту. Отож
мусила ума-розуму доходити самотужки... Навчителем
для неї стала жива природа. «Я на матір-природу диви
лась і в неї, багатої на фарби, тони і півтони, училась.
Там цвіте квіточка синя, а там — жовта й червона,
там — кущик травиці, і гілка калини схилилась, а над
нею хміль і переступень покрутились. Там фіалкові

дзвіночки тихесенько вітром гойдаються, а там сині П е т 
рові батоги над пахучим чебрецем схиляються... І все
це було чудово, чудової І я передавала на свої карти
ни — і теж виходило чудово!», — писала в листі Кате
рина Білокур до київської художниці Емми Гурович.
На виставках біля її полотен завжди подив, захват,
зачарування, а в рідному селі вона продовжувала взим
ку працювати в хаті, де від холоду вода у відрі замерза
ла... І ґрунтованого полотна, і потрібних фарб постійно
бракувало... А вона ж, долаючи морок життя, матері
альні нестатки, писала дивовижні картини!
...Свою хвалу квітам Катерина Василівна висловила
в листі до працівників Центрального будинку народної
творчості: «А може, ви мовчите і нічого не пишете мені,
...що я малюю лише квіти? Так як же їх не малювати,
як вони ж такі красиві? Я й сама як почну малювати
яку картину квітів, то й думаю: оце як закінчу, тоді
нже буду малювати що-небудь із життя людського. Але
ж поки закінчу, то в голові заснується цілий ряд кар
тин та одна від другої чудовіші, та одна від другої кра
сивіші — та все ж і квіти. Оце вам таке. А як прийде
весна та зазеленіють трави, а потім і квіти зацвітуть!..
Ой, Боже ж мій, як глянеш кругом, то та гарна, а*га ще
краща, а та ще чудовіша! Та начебто аж схиляються до
мене, та промовляють: “Хто ж нас тоді буде малювати,
як ти нас покинеш?” . То я все на світі забуду — та й
знов малюю квіти...».
Поетка у прозі, таємниць літературного ремесла
сягала, коли брала до рук перо.
Художниця піднялася в незвідані високості й царює
в національному та світовому мистецтві як єдина і
неповторна.
За Миколою Кагарлицьким

Розкажи, як Катерина Білокур досягла неповторності в
* національному і світовому мистецтві:
1. Де народилася художниця?
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2. Як навчилася читати, писати й малювати?
3. Чому їй не вдалося навчатися в навчальних закладах
4. Як училася в природи малювати?
5. Як жила талановита художниця?
6. Які риси характеру допомагали їй жити і творити непе
ревершеної краси твори живопису?
• Як ти розумієш зміст вислову: «Смислом її життя стал
малювання»?
Визнач спільне у змісті вислову «осінь на строкатому коїїздить» і картині живопису Марії Примаченко.

Марія Примаченко. їде осінь на коні

МАРІЯ ПРИМАЧЕНКО
Доля народних художниць тісно і невіддільн
пов'язана з рідною землею. Болотня Київської облас
ті — рідне село Марії Оксентіївни Примаченко. Ту1
вона народилася 12 січня 1909 р. Талант художниц
визнаний у всьому світі, її твори полонили глядачів ;
Парижі, Варшаві, Софії, Монреалі, Празі. Світ образі:
Марії Примаченко — казковий, чарівний, фантастич
ний. В основі його лежать легенди, народні казки ті

оповідання, враження від яких органічно переплетені
з навколишньою дійсністю. В її творах фантастичне —
життєве, а реальне — фантастичне. Усе так, як у казці:
звірі, дерева, квіти діють, розмовляють, борються за
добро й стверджують його, знищуючи зло. Свої думки
художниця передає через персоніфіковані, небачені
квітки. Птахів вона змальовує казковими істотами,
часто квіткоподібними, з крилами-вишиванками, хи
мерних форм, небачених обрисів. Проте завжди звірі й
птахи Марії Примаченко добрі, симпатичні. Вражають
і незвичні кольори, якими художниця зображує зві
рів, — то сині, то жовті чи темно-зелені. Через колір
вона передає свої думки, настрій.
Часто художниця підписує картини примовками.
Образи Марії Примаченко напрочуд споріднені з дитя
чими малюнками. Її ім’я як «зірка першої величини»
назване у «Всесвітній енциклопедії наївного маляр
ства», виданій у Белграді 1984 р.
Тетяна Кара-Васильєва

Розкажи, як художниця зобразила осінь.
• Розкрий особливості живописних образів Марії Прима
ченко.
• Вислови свої міркування: що поєднує всесвітньовідомих художниць із народною творчістю?
Лічилка там. де дитяча гра
Слово «лічилка» походить від слова «лічити»,
тобто вираховувати. Діти завжди люблять рухливі
ігри йа свіжому повітрі. Щоб вирахувати, кому жмури
тися, кому ховатися, використовують лічилку. Її треба
промовляти в точному ритмі.
Прочитай уривок з оповідання Євгена Гуцала про те,
у які ігри колись грали твої ровесники, які використо
вували лічилки. Можливо, вони тобі сподобаються,
тпам ’ ятаються.
[2

КОТИЛАСЯ ТОРБА
(Скорочено)

Котилася/ торба
з високого /горба,
а в тій/ торбі
хліб,/ паляниця, —
хто буде /жмуриться?
—
—
—
—

Давайте вилічатись! Вилічатись!
У солом’яного діда!
У вовка голодного!
У жабу і бузька!

Завжди виходить так, що вилічає Шило. Збирають
ся кружком, а він випихається наперед і, хоч ніхто його
не просив, починає вилічати. Меткі бузинові очиці
пострілюють у хлопців і дівчат, гостренький ніс при
кожному русі теж, здається, пострілює, а карлючкува
тий палець стрибає по обличчях, мов прудка сорока.
— Еники-беники! — хутко проказує Шило, наче
сухим горохом сипле, й тицяє пальцем спершу на себе,
далі на тебе, бо ти стоїш поряд, — їли вареники! — й
показує на Гнідаша, котрий страх як любить вилічалки, відчуваючи їхню таємничу незбагненність, то на
Катрю показує, без котрої, либонь, не обходиться жод
на гра, жодна забавка.
— Еники-беники! — тріщить сухий горох у голосі
запального Шила, й палець його владний впивається в
обличчя рябого Мурашка, який зачаровано зорить на
той палець, далі проворно показує на себе. — Кльоц! —
скрикує Шило, показуючи на тебе, і бузинові ягоди його
очей мовби випромінюють темне, погрозливе світло.
Хіба ж угадаєш наперед, хто вилічиться першим!
— Вийшов хороший матрос! — голосом всевладного
чарівника закінчує Шило вилічалку, і палець його впи
рається в рябого Мурашка.

Мурашку, зазвичай, ніколи не таланить, а тут —
«вийшов хороший матрос», та ще й першим! Кожна
віспинка на його лиці займається радістю, він уже пере
вертом покотився по траві, а тим часом Шило вилічає
далі, похапливий голосок його тріщить, мов горох у
підрешітку з цупкої овечої шкіри, і вже вилічився Гнідаш, за ним Катря «вийшла хорошим матросом»...
Зостались двоє — ти і сам Шило. І вже ти не сумні
ваєшся, що Шило неодмінно вилічиться, бо ще ніколи
так не траплялось, щоб той не вчинив по-своєму.
Зрештою, регочучи, Шило приєднується до гурту, а
ти зостаєшся бузьком. Бузьком, то й бузьком! Інші,
звісно, обертаються на жаб. Кожне стає на коліна і опи
рається долонями і так на чотирьох лапах скаче геть,
щоб ти, бузьок, не зловив. А ти задираєш одну ногу,
береш її в руку й на другій нозі стрибаєш за жабами.
Найлегше зловити неповороткого Мурашка або
забарну Катрю, котра кумедно вдає з себе справжню
жабу, але ти намірився зловити самого Шила. Тільки
вдаєш, що женешся за Катрею, а насправді хочеш влу
чити слушну мить, щоб упіймати вредного Шила.
І, здається, ця мить настала. Перемінивши ногу, ти
стрибаєш слідом за Шилом, а той, бачачи, що ось-ось
попадеться, вже не скаче, а, відірвавши руки від землі,
біжить навзгинці.
— Не за правилами! — кричиш ти.
Проте Шило вже одбіг убік, тепер він скаче на чоти
рьох. Що зостається діяти тобі, натомленому і скрив
дженому? Тим більше, що Катря сама в руки проситься,
так їй кортить побути бузьком! І ти ловиш дівчинку, й
вона щасливо сміється, і вже вона вхопила ногу в ліву
руку, праву руку задерла, махає, наче крилом, уже вона
бузьок, ось зараз усіх жаб половить, хай стережуться!
Тобі весело скакати на чотирьох, тікаючи від Катрі,
а коли вона поженеться слідом, то ти не побоїшся і в
воду залізти, хай спробує зловить у воді! Чи то ти
скачеш, а чи земля так навстріч стрибає? І верби, і
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явори? І сонце теж угорі стрибає, сміючись золотим
усміхом? Гарно бути ж і іО о і о , гарно тікати від Катрі!
Таки не здожене тебо, тики не торкне рукою-крилом,
щоб тим всевладним дотиком знову обернути тебе на
бузькаї
ОЛЕКСАНДР ДЕРМАНСЬКИЙ
Олександр Дерманський — автор віршів те
оповідань для дітей, пише в жанрах чарів
ної казки, чарівної повісті. Про себе пись
менник розповідає так: «З літературою жити
цікавіше. Я — чарівник. Без мантії, без ча
рівної палички й навіть без “Німбуса-2000”
Але я справжній чарівник. Я натискаю ні
пластмасові клавіші — й творю КАЗКУ. І дякую за ц(
дитячій літературі».
Прочитайте як персонажі повісті Олександра Дер
манського вуж Онисько, колорадський жук Джек, хро
бачок Кузя, жабка Одарочка та мишка Евридіка зібра
лися грати в піжмурки.
Володар Макуци, або Пригоди вужа Ониська
Розділ сьомий, у якому Джек втручається
в лічилочку, Одарочка жмуриться, а Онисько блукає
підземними катакомбами
Кузя почав лічилочку, після кожного слова вказую
чи смичком на когось із присутніх.
— Еники-беники їли вареники...
— З чим? — перебив його Джек.
— Що з чим? — не зрозумів Кузя.
— З чим були вареники?
— Не знаю, — розгубився Кузя. — Може, з квасс
лею. Яке, зрештою, це має значення?
— Визначальне, — пояснив жук. — Якщо вареник
не з картоплею, то відразу всіх попереджаю: я не жмз
ритимусь.

— Бо я люблю вареники з картоплею, — ковтнув
слинку Джек.
— До чого тут вареники? — роздратовано кинула
Евридіка. — Ми ж не обідати зібралися, а гратися в
піжмурки.
— Дарма, — вперся Джек. — Або нехай їдять з кар
топлею, або я взагалі додому піду...
— Гаразд, — поспішив заспокоїти друга хробачок, —
про мене, хай будуть з картоплею. Лічу далі. Еникибеники їли вареники з картоплею, Еники-беники пили
компот...
— З чим? — знову перебив Кузю Джек.
— Чого тобі ще? — невдоволено спитав Онисько,
якому вже не терпілося розпочати гру.
— Компот, питаю, з чим пили? — перепитав Джек.
— Та здався тобі той компот?! — починав сердитися
Кузя. — Звідки я знаю? Я ж з ними не пив. Може,
з шовковиці чи з порічок...
— У такому разі, — знову вів своєї Джек, — я мушу
всіх попередити: не жмуритимусь, навіть якщо на мене
випаде.
— З якого це доброго дива? — роздратовано вигук
нула Одарочка.
— З такого, що або хай п’ють компот із молодої кар
топлі, або жмуріться самі...
— Ну, добре, добре, — промовив Кузя. — Нехай
і’ють собі на здоров’я. Я лічу далі. Еники-беники їли
іареники з картоплею, Еники-беники пили картопляшй компот. Щоб не вдавитися — треба жмуритися!
На,останньому слові смичок ткнувся в жабку.
— Одарочко, тобі жмуритися, — оголосив Кузя.
Одарочка відвернулася й почала буркотіти щось на
разок:
— На межі росте ожина,
Хто не сховався — я не винна.
Найлегше було шукати Джека.
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«ук Порівняй, чим відрізняється використання лічилки у двох
прочитаних творах. Зверни увагу на початок гри після
промовляння лічилок.
• Промов лічилку, яку склав Кузя після втручання в її
зміст Джека. Чи можна при її промовлянні витримати чіт
кий ритм?
• Як ти думаєш, куди заховається кожен? Які пригоди
чекають на Ониська? Склади продовження гри.

Загадка
«БІЛОЛИЦЯ, ДЖЕНДЖУРИСТА,
СОРОЧОК НАДІЛА ТРИСТА...»
— Та це ж капуста! — скажете ви.
Правильно, це капуста, споконвіку дуже шанована
особа. Навіть такі визначні державні діячі стародавньо
го світу, як Катон, як Юлій Цезар, як Піфагор, присвя
чували їй сторінки своїх творів, високо цінували її
корисність для людини, поживність і смак. Хіба можна
після цього всього не їсти капусту?
Чи давно вона живе у нас?
Дуже давно. Її привезли грецькі й римські поселенці
найперш до Криму, а вже звідтіля вона вирушила да
лі — завойовувати наші землі. Про неї згадується в кни
гах, написаних в Київській Русі. Уже там її звуть капус
та. Значить, привезли її до нас разом з цією назвою.
Та ця назва виникла не одразу. У латинській мові
було два різних слова: композ(і)та, воно означало
«квашення», «варіння», а ще «суміш», і капуціум —
«головка капусти». Німці взяли собі — разом з капус
тою — слово «капуціум» і скоротили його. Стало
«капуз». А далі події розвивалися так: ці два слова —
«композ(і)та» і «капуз» — склалися — і вийшло «капузта», «капуста». Тільки робилося це далеко не одразу,
а поступово.
Усі ви бачили капусту, бачили її «триста сорочок».
Як ви думаєте, що це в неї? Листки? Зовсім ні, це не

листки, листя на капусті з’являється лише на другий
рік, коли головку з корінцем садовлять в землю — на
насіння. Тоді з головки виростають пагінці, на них
з’являються листки, квіти, а потім і насіння. А що тоді
в капусти?
Виявляється, що головка капусти — це величезна
верхня брунька з такими величезними лусочками.
Бруньки на деревах бачили? Вони вкриті коричневими
лусочками зверху. Оце і в бруньки-капусти такі ж
лусочки, тільки дуже великі й соковиті.
Цю величезну бруньку створила матінка-природа,
але їй у цьому допомогли люди.
Алла Коваль

Поділи текст на чотири частини:
1) за що прославляли капусту в давні часи?
2) як і коли з’явилася капуста в Київській Русі?
3) як виникла назва капусти?
4) що являють собою «триста сорочок» на капусті?
Робота в парі. Виберіть одну частину тексту. Складіть
за її змістом діалог і розіграйте.
• Складіть загадку: Вузлата, сто, на, сорочок, одній, сто
їть, ній, нозі, на, головата, листата, росте. Порівняйте її із
загадкою на с. 17.

Пісні
Народна пісня — це велике диво.
У ній душа дитинна в світ летить.
Вона весела, світла, пустотлива,
То щирим сумом раптом зазвучить.
Народна пісня. Найдорожча, мила.
Вона в душі щоденно й уві сні.
Над цілим світом розпускає крила...
Там, де людина, там її пісні.
Надія Красоткіна
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Українських народних пісень не злічити. їх є дуже багато.
Виконання деяких пісень супроводжується рухами, які
підказуються словами пісні.
Прочитай пісню. Визнач рухи. Читання приспіву після
кожних двох рядків супроводжуй рухами.
ЛЬОН
Скажи ж мені, моя мати,
Як той льон брати?

Скажи ж мені, моя мати,
Як той льон мочити?

Приспів:

Скажи ж мені, моя мати,
Як той льон витягати?

От так, от і так!
От і ось як, от і так!
При долині, при лужку,
При крутому бережку.
Льон, мати, льон!
Льон, мати, льон!

Скажи ж мені, моя мати,
Як той льон посушити?
Скажи ж мені, моя мати,
Як той льон потерти?

Скажи ж мені, моя мати,
Як той льон посіяти?

Скажи ж мені, моя мати,
Як той льон попрясти?

Скажи ж мені, моя мати,
Як той льон вибирати?

Скажи ж мені, моя мати,
Як той льон поткати?

Скажи ж мені, моя мати,
Як той льон молотити?

Скажи ж мені, моя мати,
Як той льон поносйти?

Піснями і танцями закликали в Україні весну. Такі пісні
називаються веснянками.
ВЕСНЯНКА
Благослови, мати,
весну закликати!
Весну закликати,

зиму проводжати!
Зимочка в ворочку,
літечко в човночку.

4п* Як ти думаєш, чому в пісні співається, що
возочку, літечко в човночку»?

«з и м о ч і^ і
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ОЙ ВИХОДЬТЕ, ДІВЧАТА
Ой виходьте, дівчата,
та в сей вечір на вулицю
весну стрічати,
весну красну вітати.

Будем весну стрічати
та віночки сплітати,
А віночки сплетемо,
хороводом підемо.

Робота в групі. Спробуйте дібрати музику та проспівати
веснянку.
Танцями і піснями в Україні починали й закінчували жнива. Такі пісні називаються жниварськими.
КОРОВАЙ ВАМ ПОКРАЮ
До кінця, женчики, до кінця,
Підемо додому за сонця!
До межі, женчцки, до межі,
Це ж ваші пироженьки у діжі!
До краю, женчики, до краю —
Я коровай вам покраю!

Чим обіцяє пригостити женців господиня? Як вона до
них звертається? Куди просить дожати? Доповни ряд: до
кінця...

Казки
Пісня і казка
в дивних уявах
щастя збудують
з квітів яскравих.

Серце сповинуть
в вічную ласку...
Слухай же, серце,
пісню і казку.

Янка Купала.
Переклав з білоруської Терень Масенко

У страху очі великі.

ПАН КОЦЬКИЙ
В одного чоловіка був кіт старий, що вже нездужав
і мишей ловити. От хазяїн і думає: «Нащо він мені
здався, тільки дурно буду годувати, — нехай у лісі
ходить». Узяв його та й вивіз у ліс. Покинув його, а
сам поїхав.
Коли це приходить до кота лисичка та й питає його:
— Що ти таке?
А він каже:
— Я — пан Коцький.
Лисичка каже:
— Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду.
Він і згодився. Веде його лисичка до своєї хати —
та так уже йому годить: уловить де курочку, то сама
не їсть, а йому принесе.
От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй:
— Лисичко-сестричко, прийду я до тебе на досвітки1.
А вона йому:
— Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве!
Заєць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві
й дикому кабанові.
Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачи
ти пана Коцького.
— А зготуймо обід! — кажуть.
І взялись міркувати, кому по що йти. Вовк каже:
— Я піду по м’ясо, щоб було що в борщ.
Дикий кабан каже:
— А я піду по. буряки та картоплю.
Ведмідь:
— А я меду принесу.
Заєць:
— А я капусти.
1Д освіт ки

зібранії» молоді для роикмг і роботи.

ли, стали радитись: кому йти кликати на обід пана
Коцького.
Ведмідь каже:
— Я не підбіжу, як доведеться тікати.
Кабан:
— А я теж неповороткий.
Вовк:
— Я старий уже і трохи недобачаю.
Тільки зайчикові й довелося. Побіг заєць до лисич
чиної хати. Коли це лисичка вибігає, дивиться, що зай
чик стоїть на задніх лапках біля хати, та й питає його:
— А чого ти прийшов?
— Просили вовк, ведмідь, дикий кабан і я прошу,
щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід!
А вона йому:
— Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас
розірве.
Прибігає зайчик назад та й хвалиться:
— Ховайтесь, казала лисичка, бо він як прийде, то
розірве нас!
Вони й почали ховатися: ведмідь лізе на дерево, вовк
сідає за кущем, кабан заривається у хмиз1, а зайчик
лізе в кущ.
Коли це веде лисичка свого пана Коцького. Дово
дить до стола, він побачив, що на столі м’яса багато, та
й каже:
— Ма-у!.. Ма-у!.. Ма-у!..
А ті думають: «От, вражого батька син, ще йому
мало! Це він і нас поїсть!».
І^ліз пан Коцький на стіл і почав їсти, аж за вухами
лящить. А як наївся, то так і простягся на столі.
А кабан лежав близько столу у хмизі, то якось комар і
вкусив його за хвіст, а він так хвостом і крутнув.
Кіт же думав, що то миша, та туди, та кабана за
хвіст! Кабан як схопиться та навтіки!
1Хмиз — невеликі тонкі гілки, відділені від дерева.
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пан ігоцькии злякміимі кмония, скочив на дерево та
й подерся туди, де ведмідь сидів.
Ведмідь як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище
лізти по дереву. Та до такого доліз, що й дерево не здер
жало, — так він додолу впав — гупі — просто на вовка,
мало не роздавив сердешного.
Як схопляться вони, як дременуть, то тільки й вид
ко; а заєць і собі за ними — забіг не знать куди...
А потім посходилися та й кажуть:
— От, який малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв!

За мотивом народної казки «Пан Коцький» створено жар
тівливу оперу.
За допомогою музики, співу виконавці на сцені театру
передали характер персонажів, особливості їхньої пове
дінки.

Легенди
БАБИНЕ ЛІТО
Восени багато роботи для жінок. Не встигне жінка
вибрати цибулю і часник, як вже квасоля проситься —
тріскають стручки і показують білі зуби. А кукурудза,
буряки, картопля... А сливи, яблука, груші! Треба ж
назбирати і грибів, ожини, горіхів. Та що там казати:
роботи по вуха. Бо й треба посадити, пересадити, роз
садити... Зібрати, перебрати, перекласти, висушити,
змолотити, очистити, поскладати, дозбирати... Зима
спитає, де літо було.
Зібралися жінки на раду. Вирішили вирядити до
цариці Осені свою посланницю — чесну і працьовиту
дівчину, щоб переказала Осені їх вічний жаль і попро
сила полегшити клопоти.
А жила цариця Осінь не далеко, не близько, а за
сімома горами, за п’ятьма лісами, за трьома річками.
Та й дорога була небезпечна. Тож жінки порадили
дівчині завжди бути обачною, не спокушатися на жодні
зваби!
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Йде, йде дівчина. Дорогою вона мала багато пригод,
але щасливо дісталася до цариці Осені. Передала їй
прохання жінок: продовжити восени два-три тижні
літа, щоб встигнути зібрати врожай.
—
Гаразд! — сказала цариця Осінь. — Кожного року
відтепер буде ще тепла пора, і назвете її «бабиним
літом». Я подаватиму вам знак, що йде «бабине літо»,
літаючим по полях павутинням.

Відшукай у тексті легенди прислів’я і приказки, поясни їх
зміст.
• Визнач, слова якої частини мови найчастіше повторю
ються в першому абзаці. Як ти думаєш, чому?
• Розкажи, як ти розумієш: зима питає у людей, що вони
влітку для себе зробили. Що ж це за пора — бабине літо?
ВОРОТА ВИРІЮ
Вже переїхало з полів
Зерно у затишні комори
І відчинились для птахів
Ворота вирію над морем.
Стоять останні теплі дні.
По селах справили обжинки,
І літо в нашій стороні
Тримає тільки павутинка.
Анатолій Качан

Чи знаєш ти?
Коли настає бабине літо, павучки залазять на дерева і
починають випускати клейку речовину, яка одразу ж засти
гає, утворюючи павутинку.
Дмухне вітерець, і павучок полетить на своєму килимілітаку подалі від гнізда, де народився.
Летить павутина. Її дуже багато. На кінчику кожної паву
тинки по павучку. Таким чином павуки мандрують на далекі
відстані.
З народного
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З ЛІТЕРАТУРНОЇ СКАРБНИЦІ
СВІТ ЛІТЕРАТУРНИХ К А З ™

Я люблю казки чудові,
Я кохаю сни прекрасні.
Ах, мені від їх розгадок
Насолоди повсякчасні.
Я люблю їх завжди слухать,
Я люблю їх завжди бачить.
Лиш життя в моїй жадобі
Все ніяк їх не настачить.
Бо моя душа химерна
Ненасичена казками
Життьовими, молодими,
З сміхом, жартами, сльозами.
Павло Тичина

Казки зарубіжних письменників
ВОЖЕНА НЕМЦОВА
Справжнє ім’я чеської письменниці було
Барбара. Батько і мати служили у багатої
графині. Маєток лежав у мальовничій доли
ні, і тут серед чудової природи минало дитинство майбутньої письменниці.
Від бабусі маленька Барушка, як називали дівчинку, вперше почула й запам’ятала
силу-силенну народних казок. Ці казки допомогли їй
вийти на письменницьку дорогу.
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Тільки ж помилково було б думати, нібито Немцова
осто сумлінно записувала все почуте. Ні, народна
овідка була канвою, на якій письменниця талановиі щедро вишивала свої узори.
Коли ми читаємо її казки, то бачимо, що це мудрий
родний витвір і разом з тим — твір однієї людини,
;а майстерно володіє пером, має високу культуру та
ибокі знання.
За Володимиром Житником

ЛІСОВА НІМФА
Жила собі колись на світі вдова з маленькою дівчиню Бетушкою, і не було в них нічого, крім убогої хати: та двох кіз. Але Бетушка завжди була весела. З весдо осені вона пасла кіз у березовому гаю.
Щоразу, коли дівчинка гнала кіз на пашу, мати клаїй у кошик окраєць хліба і веретенце1, наказуючи,
>б до вечора на ньому був повний починок2. А що
ядки в них не було, то дівчинка обвивала куделю3
вкола голови, брала кошичок і, весело наспівуючи та
устрибуючи, гнала кіз до гаю.
В гаю кози спокійнісінько паслися, а Бетушка сідапід дерево, лівою рукою посмикувала куделю, а праю крутила веретенце. Веретенце сукало нитку, аж
рчало, а Бетушка стиха підспівувала йому, аж луна
тилася гаєм.
Коли сонце підбивалося під полудень, Бетушка відадала веретенце, кликала до себе кіз, давала їм по
«аточку хліба, щоб вони нікуди не розбігалися, а сама
апилася на галявину, назбирати суниць чи іншої
ї о в о ї ягоди, що саме доспіла. Назбирає, попоїсть із
1Веретенце — ручне знаряддя для прядіння у вигляді
1 1сої палички з видовженими загостреними кінцями і
ош ценням посередині.
2Почйнок — пряжа, намотана на веретено.
8Куделя — кужіль, прядиво або вовна.

хлібом, а тоді притушіо ніжкою, руку закладе за голову
й, приспівуючи, починає танцювати.
Сонечко крізь зелено листя дерев усміхається їй, а
кізки, ласуючи свіжою зеленою травицею, не надиву
ються, яка ж то у них весела пастушка!
Натанцювавшись досхочу, Бетушка знов заходжува
лася прясти, а ввечері, пригнавши кіз додому, ніколи
не чула від матері докорів, що веретенце голе.
Якось, коли, своїм звичаєм, рівно ополудні дівчинка
після скромного обіду зібралася потанцювати, перед
нею раптом з’явилася прекрасна фея. Одежа на ній була
тоненька, як павутинка, золоте волосся спадало аж до
пояса, на голові — вінок із лісових квітів.
Бетушка завмерла. А фея всміхнулась їй і питає
ніжним голосом:
— Бетушко, ти любиш танцювати?
Почувши такий лагідний голос, Бетушка перестала
боятися і відповіла:
— О, я танцювала б цілий день!
— То ходи, будемо танцювати разом, я тебе навчу! —
сказала фея, підібрала поділ своєї спідниці, обняла
Бетушку й почала з нею танцювати. Щойно вони пус
тились в танець, над головою в них залунала чарівна
музика, що серце в Бетушки радісно затрепетало. На
березовому вітті сиділи музиканти в чорних, попеляс
тих, коричневих і лискучих фрачках. Це був оркестр із
добірних музикантів, які зібралися на знак чарівної
феї. Тут були соловейки, жайворонки, зяблики,
щиглики, в’юрки, дрозди, сірі й чорні, і навіть сам
дрізд-пересмішник.
Щічки в Бетушки палали, очі сяяли, вона геть забу
ла про своє прядиво і про кіз, а тільки дивилася на
чарівну фею, яка кружляла довкола неї, та так легень
ко, що під її маленькою ніжкою не гнулася навіть
травичка.
Вони протанцювали від полудня аж до самого вечо
ра, а Бетущині ноги нітрохи не стомилися й не заболі27

лш лараз чарівна фея зупинилася, музика змовкла — і
фея щезла так само раптово, як і з’явилася.

'«■ь Про що згадає дівчинка? Як зміниться від цього її настрій?
Чому?
Бетушка озирнулась, а сонечко вже сідає за ліс. Під
няла вона руки над головою, намацала неспрядену
куделю й згадала про веретенце, яке лежало в траві
зовсім голе. Зняла вона куделю з голови й разом із вере
тенцем поклала в кошичок, потім покликала кіз і
погнала їх додому. Дорогою вона вже не співала, а гір
ко докоряла собі, що піддалася чарам цієї прекрасної
феї, й вирішила, що коли та ще раз з’явиться перед
нею, більше її не слухатиметься.
Кізки, не чуючи позад себе веселого Бетущиного спі
ну, весь час оглядалися, чи вона йде за ними. Мати теж
здивувалася й запитала в дочки, чи вона, бува, не захво
ріла, що не співає.
— Ні, матусю, я не хвора, але не співаю тому, що від
співу в мене вже горло пересохло, — відповіла Бетушка
і заховала веретенце та неспрядену куделю. Вона ж бо
знала, що мати мотає пряжу не зразу, й хотіла наступ
ного дня надолужити те, що згаяла сьогодні; про пре
красну фею дівчинка не прохопилася матері й словом.
Другого дня Бетушка знову, весело наспівуючи,
погнала кіз пасти. Тільки-но вони дісталися до гаю,
кізки відразу ж почали скубти траву, а дівчинка сіла
під деревом і заходилася старанно прясти куделю. Прягі,(- й пісень співає, бо з піснею і робота швидше йде.
2онце вже показувало на полудень, коли Бетушка дала
ізкам по шматочку хліба, а сама метнулася збирати
куниці. Назбиравши, повернулася, сіла обідати та до
азок примовляти:
— Милі ви мої кізочки, сьогодні, здається, я вже не
іможу танцювати.
Вона зітхнула і, зібравши в долоню крихти, поклала
іа камінь, щоб їх подзьобали пташки.
28

— А чому це ти по їїможім п танцювати? — озвався
раптом ніжний голос, І пород ікмо з’явилася прекрасна
фея, немовби з хмар спустилася.
Бетушка злякалася що дужче, ніж першого разу, й
заплющила очі, щоб ііо бачити феї. Але коли та запита
ла вдруге, несміливо відповіла:
— Ох, даруйте, прекрасна пані, я не можу з вами
танцювати, бо знов не спряду куделі, і мати буде мене
лаяти. Сьогодні, поки зайде сонце, я мушу надолужити
те, що згаяла вчора.
— Ходімо, Бетушко, танцювати, а коли зайде сонце,
до тебе прийде допомога! — сказала фея, підібрала поділ
спідниці і обняла Бетушку.
Музиканти, які сиділи на березовому вітті, вдарили
по струнах, і танцівниці закружляли колом. Прекрасна
фея танцювала ще чарівніше, ніж учора. Бетушка не
могла відірвати від неї очей, забула і про кіз, і про пря
диво.
Але раптом ноги танцівниці зупинилися, музика
вмовкла, сонце почало сідати за обрій. Бетушка сплес
нула руками над головою, довкола якої була обмотана
куделя, й заплакала. Тоді прекрасна фея доторкнулася
до її голови, зняла куделю, обмотала її довкола стовбу
ра тонкої берези, схопила веретенце й почала прясти.
Веретенце крутилося швидко, мов живе, починок ріс
прямо на очах, і перш ніж сонце сховалося за лісом,
уся куделя була спрядена, навіть та, якої Бетушка не
спряла напередодні. Подала прекрасна фея дівчинці
повний починок і каже:
— Мотай і не ремствуй. Запам’ятай мої слова: мотай
і не ремствуй. — Сказала і зникла, неначе її й не
було.
Бетушка невимовно зраділа. «За те, що фея така
добра, я знов танцюватиму з нею, коли вона ще раз
прийде до мене», — подумала дівчинка, вертаючись
додому, й заспівала, щоб кізки веселіше бігли доро
гою.
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------------хх ішлшуру. вдень вона хотіла пере
мотати пряжу і, побачивши, що починок неповний,
розсердилася на дочку.
— Що це ти вчора робила, що не напряла повного
починка? — дорікнула вона їй.
— Пробачте, матінко, я трохи танцювала, — відпо
віла Бетушка зніяковіло і, показуючи матері починок,
додала: — Зате сьогодні він повний-повнісінький.
Мати замовкла й пішла доїти кіз,, а Бетушка покла
ла веретенце. Вона хотіла розповісти матері про свою
пригоду, але потім передумала. «Ні, не сьогодні. Якщо
прекрасна фея прийде ще раз, я запитаю, хто вона така,
і вже тоді розповім матері про все», — вирішила вона.
На третій ранок Бетушка, як звичайно, погнала кіз
до березового гаю, кози почали скубти траву, а Бетуш
ка, сівши під деревом, заспівала і заходилася прясти
куделю. Сонце підбиралося під полудень. Бетушка від
клала веретенце в траву, дала кізкам по шматочку хлі
ба, назбирала суниць, пообідала і, струснувши крихти
птахам, весело мовила:
— Ну, милі мої кізоньки, сьогодні я вам неодмінно
затанцюю!
Дівчинка підстрибнула, підняла над головою ручку і
вже хотіла була спробувати, чи зможе танцювати так
само гарно, як прекрасна фея, коли та сама зненацька
з’явилася перед нею.
— Нумо танцювати разом, — звернулася вона до
Бетушки з усмішкою і обхопила її за стан. Тієї ж миті
над головою в них забриніла музика, й обидві легко
закружляли в танку.
Бетушка знов забула і про веретенце, і про кіз. Вона
нічого не бачила, крім прекрасної феї. Дівчинка нічого
не чула, крім чарівної музики, під яку ноги самі тан
цювали.
За танцями Бетушка не помітила, як і вечір настав.
Нараз фея зупинилася, і музика тієї ж миті змовкла.
Бетушка озирнулась, а сонце вже сховалось за лісом.
ЗО

заплакала вона, сштсиу.іт руками над головою і, озир
нувшись, де її неііонниИ иочипок, забідкалася, що ж їй
мати скаже.
— Дай-но мені свій кошичок, я тобі надолужу те, що
ти сьогодні згаяла, — монила прекрасна фея.
Бетушка подала їй свій кошичок, і фея на мить ста
ла невидимою, а потім повернула їй кошичок і сказала:
— Потерпи, дома зазирни! — і тієї ж миті зникла,
неначе її вітром здуло.
Бетушка не наважувалася зазирнути в кошичок, але
по дорозі додому цікавість її перемогла; кошичок був
такий легенький, що, здавалось, у ньому нічогісінько
не лежало. Вона вирішила переконатися, чи фея її не
ошукала.
Як же вона перелякалася, коли побачила, що її
кошичок повен... березового листя!
Гірко заплакала.бідна дівчинка, дорікаючи собі за
свою легковажність. Зі злості вона викинула пригорщу
листя і хотіла вже витрусити з кошика все до решти,
але потім подумала: «Підстелю-но я це листя кіз
кам», — і залишила його в кошичку. Страшно їй було
вертатися додому. Кізки знову не впізнавали своєї пас
тушки. Розгублена мати чекала її на порозі.
— Доню, що за починок ти принесла вчора додо
му? — були її перші слова.
— А що таке? — з тривогою запитала Бетушка.
— Коли ти вранці погнала кіз до гаю, я почала пере
мотувати пряжу. Мотаю, мотаю, а починок весь час
повний. Один моток намотала, другий, третій, а на
веретені ниток стільки, скільки було й на початку. «Що
за злий дух його пряв!», — розсердилась я, — і тієї ж
миті пряжа з веретена зникла, неначе її вітром здмух
нуло. Скажи, що все це означає?
Бетушка мусила у всьому признатися матері й роз
повісти їй про прекрасну фею.
— Це була лісова німфа! — з жахом Вигукнула
мати. — Вони з’являються опівдні й опівночі і вдають
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ся до своїх витівок. Над маленькими дівчатками ще
іноді, трапляється, зглянуться і щедро їх обдарують.
Чому ти мені про це відразу не сказала? Якби я була
не ремствувала, то пряжі в нас була б тепер повна кім
ната.
І тут Бетушка згадала про кошичок. «А що, коли під
листям щось та є?», — майнуло їй у голові. Вийняла
вона веретенце, куделю, зазирнула на дно і скрикнула:
— Погляньте, матусю!
Мати глянула й аж руками сплеснула. Березові лис
точки обернулися на золото!
— А вона ж мені наказувала: «Потерпи, дома зазир
ни, а я не послухалася!», — сердилась сама на себе
Бетушка.
— Щастя ще, що ти не витрусила все листя із коши
ка! — мовила мати.
Вранці вона сама пішла подивитися на те місце, де
Вотушка викинула з кошика пригорщу листя, але поба
чила на дорозі тільки зелені березові листочки.
Та скарО, який Бетушка принесла додому, й так був
чималий. Мати купила багато що в хату, придбала
худобу, в Бетушки з’явились гарні сукні, і їй уже не
треба було пасти кіз. Та ніщо вже не приносило Бетушці такої радості, як танці з лісовою німфою.
Дівчинку часто вабило до березового гаю, їй кортіло
ще хоч раз побачити прекрасну фею, але та щезла назав
жди й більше не з’являлася.
Переклав з чеської Дмитро Андрухів

Лоясни значення виділених у тексті слів і висловлю
вань.
• Поділи текст на частини. Для цього визнач, скільки днів
із життя Бетушки описано в казці.
• Добери заголовки до кожної частини або створи малюнковий план.
• Вибери завдання:
1)
відшукай у тексті опис феї, розкажи про неї;

2) розкажи, як зазвичай проходив день у Бетушки;
3) розкажи, якою була під час танцю Бетушка;
4) опиши музикантів, поясни, чому, танцюючи, Бетушка
забувала про все на світі.
• Як ти думаєш, добре це чи погано, що Бетушка не роз
казала мамі про фею із самого початку?
• Назви всіх персонажів твору. Хто тобі сподобався і
чим?
• Чому, на твою думку, казка має такий кінець?
ЦГ'

Т І ДЖАННІ РОДАРІ
Джанні Родарі — італійський дитячий пись
менник. У його казках є все те, що і в ре
альному житті. Тільки предмети та явища
природи ніби оживають, а герої потрапля
ють у чарівний світ. Таке справді може бути
тільки в казці.
Письменник мріяв про те, щоб діти не
лише любили читати чи слухати казки, а й самі навчи
лися їх складати.
ЧАРОДІЙНА ПАЛИЦЯ
Одного дня маленький Клавдіо грався під брамою1.
Вулицею тюпав згорблений дідусь у золотистих окуля
рах. Дійшов він до брами і впустив палицю. Клавдіо
швиденько підняв її і подав дідусеві. Той усміхнувся та
й каже:
—
Дякую, але мені цієї палиці не треба. Обійдусь і
без неї. Хочеш, візьми собі.
І,
не чекаючи відповіді, дідусь подався далі своєю
дорогою, трохи випроставши спину. А Клавдіо стоїть із
палицею і не знає, що з нею робити. Палиця як пали
ця — звичайнісінька дерев’яна, закарлючена, із заліз
ним наконечником.
1Брйма — великі ворота.
2
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Клавдіо разів два штрикнув нею в землю, потім
знічев’я сів на неї верхи, аж зирк — палиця обернулася
на коня, на чудового коника з білою зіркою на лобі.
Іржучи й викрешуючи копитами іскри; коник почав
гасати подвір’ям.
Клавдіо зрадів і злякався трохи! А коли зрештою
скочив з коня, то палиця знов стала палицею: замість
гриви — закарлючена ручка.
— Ще раз спробую, — вирішив Клавдіо, трохи від
сапавшись.
Сів він верхи на палицю, а вона цього разу обернулася
не на коня, а на поважного двогорбого верблюда,
подвір’я ж стало безмежною пустелею. Але Клавдіо не
злякався і почав вдивлятися в далечінь, шукаючи очима
оазису1.
«Це, напевне, чародійна палиця», — сказав до себе
Клавдіо, втретє сідаючи верхи. Тепер це вже був черво
ний спортивний автомобіль з білим номером на капоті.
Подвір’я перетворилося на доріжку для перегонів,
І Клавдіо іцоразу досягав фінішу перший.
Згодом палиця перетворювалася на моторний човен,
а подвір’я — на спокійне зеленаве озеро, а тоді стала
зоряним кораблем, який розтинав космічний простір,
минаючи небесні світила.
І тільки-но Клавдіо зупинявся, палиця ставала зви
чайнісінькою палицею, з блискучою ручкою і старим
наконечником.
Хлопчик грався цілісінький день. А надвечір випад
ково визирнув на вулицю й побачив дідуся в окулярах із
золотою оправою. Хоч як пильно Клавдіо придивлявся
до нього, та нічого незвичайного не помітив: звичайні
сінький собі дідусь вертається стомлений з прогулянки.
— Подобається тобі палиця? — усміхаючись запитав
дідусь.
1Оазис — розташований біля природної водойми острі
вець рослинності посеред пустелі.

Клавдіо гадав, що дідусь хоче забрати свою палицю,
;й простяг її старому. Ті» дідусь сказав:
— Візьми її собі, я обійдуся без неї! Ти можеш на ній
літати, а я нею тільки підпираюся. Мені досить прихи
литись до стіни, коли потрібна підпора.
І дідусь пішов усміхаючись, бо нема людини щасли
вішої за дідуся, який може що-небудь подарувати дітям.
Переклав з італійської Іван Дзюб

Казки українських письменників
ЮРІЙ ЯРМИШ
Герої казок Юрія Ярмиша — твої сучасни
ки. Але поряд із реальними персонажами
у творах письменника живуть вигадані,
фантастичні істоти, які вміють розмовляти,
мають свій характер і відповідно до нього
роблять добрі чи недобрі вчинки.
ЯК РЕП’ЯШОК СВІТ ПОБАЧИВ
Реп’яшок виріс на пустирі за будинком. Ніхто туди
ніколи не приходив, бо там і злої Кропиви повно було,
й густих Лопухів, і Каміння гострого...
Сумно було Реп’яшкові. Ні з ким навіть словом пере
мовитись. Сякі-такі новини почути.
Реп’яшок часто звертався до Кропиви.
— Шановна Кропиво, що чути, що нового у світі?
Зла Кропива нервувала:
— Ну, чого чіпляєшся, ніби справжній Реп’ях? Які
в нас можуть бути новини? Навіть вжалити нікого!
Отож, коли на пустир завітав веселий Рудий Пес, що
був до всього цікавий, Реп’яшок, не роздумуючи, вче
пився йому за хвіст.
Гей, скільки цікавого одразу побачив Реп’яшок!
Скільки вулиць, завулків і навіть один майдан!

Сидячи в Рудого Пса на хвості, Реп’яшок ганявся за
Кішкою, тікав від Тролейбуса і, нарешті, помчав на
шкільне футбольне поле, де хлоп’ята ганяли м’яча.
Там Рудий Пес зустрів свого колегу — Чорного.
— А я сьогодні потрощив цілу купу смачних кіс
ток, — похвалився Чорний Пес.
— Хе, а мене запрошують у кольоровому кіно зніма
тися, — я ж он який Рудий!
— Зате в мене на хвості Реп’ях більший од твого!
Рудий Пес глянув на хвіст свого колеги, потім на
свій — ні, не збрехав Чорний Пес!
Реп’яшок, що сидів на хвості у Рудого Пса, захви
лювався.
— Я вже не малий! — крикнув він.
Але Рудий не почув, його тоненького голоска. Він
підбіг до школярика, що грав за воротаря, потерся об
його штани, і Реп’яшкові нічого не залишалося, як
причепитися до нового господаря.
Адже навіщо нав’язуватися, коли тебе вважають
зайвим!
Задзеленчав дзвоник. Школярик підтягнув штанці і
помчав до школи.
І Реп’яшок потрапив на урок. Тут було ще цікавіше.
Школярик ні хвилини не міг усидіти спокійно за пар
тою.
Він дав щигля школярикові, що сидів позаду, і мит
тю одержав здачі.
Потім став штовхати ногами свого сусіда, так що
Реп’яшок ледь не зачепився за його штани.
Але тут учитель сказав:
— Миколо Петренко, чого це ти весь час крутишся?
Мабуть, добре урок знаєш, відповідати хочеш? Виходь
до дошки!.. Розкажи нам, що ти знаєш про Африку?..
А Миколка:
— Там живуть білі ведмеді!
Ой, як реготав клас!
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Реп’яшок не знав, у мім сиріша, але подумав: «Добре,
що я ззаду до штанцін нричспився. Все ж таки не з
мене сміються!».
А вдома школяриковн мама дала доброго прочухана
синові:
— Лишенько моє! Знову зауваження... Та ще й увесь
у реп’яхах!
Реп’яшок образився: «Хіба це погано — бути
Реп’яхом?». Але він не встиг нічого сказати, бо мама
зняла його із штанів і хотіла викинути геть. Але тут
задзвонив телефон. Мама поклала Реп’яшка на лаву та
й забула про нього за цікавою розмовою.
Увечері Реп’яшок дивився телевізор. Він бачив фут
бол, концерт, а з передачі «На добраніч, діти!» дізнав
ся, що білі ведмеді живуть не в Африці, а на холодній
Півночі...
Вранці школяриків тато на хвилинку присів до сто
лу, взяв якісь папери, і Реп’яшок учепився йому в підМ
/*СІт/*
«Цей піджак личить мені, — вирішив він. — Ми
одного кольору, і я майже непомітний на ньому!».
Того ж дня Реп’яшок був на роботі. При ньому під
писували папери. Він багато чув телефонних розмов
про різні справи і навіть відвідав троє засідань!
А ввечері мама сплеснула руками:
— Ой, лишенько мені! Вчора син, а сьогодні батько
в реп’яхах!
Вона взяла Реп’яшка й викинула його через вікно —
аж у бур’яни.
Але яких тільки несподіванок не буває у світі!
Реп’яшок упав на знайомому пустирі — серед Лопухів,
Кропиви й Каміння.
І потім усе життя розповідав, як подорожував вули
цями великого міста, вчився у школі, як був на роботі
і як його запрошували аж на троє важливих засідань!
І
Лопухи, Кропива та гостре Каміння слухали його,
затамувавши подих. І заздрили йому.

« р і Якими рисами автор наділив Реп'яшка?
• Прочитай казку мовчки. Простеж за зміною настрою
головного персонажа.
• Доведи, що прочитаний твір є казкою.
• Склади план і розкажи про подорож Реп’яшка.

к

Т і ОЛЕКСАНДР ЗИМА
Олександр Зима - талановитий знавець каз
кової Країни Дитинства. Його казки спону
кають пильніше вдивлятися й глибше піз
навати навколишній світ, з увагою і любов’ю
ставитися до його мешканців.
ЧАРИ ДЛЯ СМІЛИВЦЯ
То була найкраща сага1 на світі. Вода в ній смачна
та чиста. Очерети як перемиті. І густі-прегусті. А біля
очеретів повно куширу2 та ряски3.
Полюбилася сага і Качкам, і Чаплям, і навіть Журав
лям. А одного разу прилетів сюди Пелікан та й зали
шився літувати.
Вартовим у цій сазі була маленька сіра пташка —
Очеретянка. Так-так! Не Чапля, не Журавель, хоч у
них дзьоби, мов списи, а саме Очеретянка. Розповідали
потайки, що вона десь роздобула чари для сміливця і з
тих пір нікого не боїться. Навіть хижого розбійника
болотяного Луня.
пр ° Пелікана мова не йшла. У цій сазі він був недав
но, і ніхто не знав, чи зможе Пелікан стояти на варті
біля такої великої саги.
1Сага — річкова затока.
2Кушйр — багаторічна трав’яниста рослина, що росте у
воді; водяна кропива.
3Ряска — багаторічна трав’яниста дрібна плаваюча круг
лолиста рослина, що покриває воду.
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Про себе ж Пелікан нічого не розповідав. Він завжди
був чомусь сумним І самітним. Цей Пелікан утік із сво
єї зграї тому, що всі родичі називали його боягузом. От
він і полетів, куди бачив, шукати чари для сміливця.
Пелікан був страпнніно сором’язливим. Тому він
просто приглядався до жителів саги, шукаючи серед
них найсміливішого. Пелікан знав, що найсміливішого
не соромно розпитувати про ті чари, бо хоробре серце
не знає погорди і кпинів1.
Тим часом життя в сазі йшло своїм плином. Старші
Качки вчили своїх діток пірнати й добувати кушир та
ряску. Чаплі цілими днями стояли на одній нозі та
дивилися у воду, полюючи на риб. Журавлі зранку
косили сіно, а в обід ловили жаб та жуків-плавунів.
Тільки Очеретянка цілими днями стежила за небом,
за степом і за очеретами — всюди міг з’явитися ворог.
Коли Очеретянка встигала плести гніздечко на очере
тинках і годувати своїх діток, того ніхто не знав.
Чим би не займалася Очеретянка, та Луня вона помі
чала вчасно. Помітить і зразу ж заспіває пісеньку вар
тового:
Керрі-ччері, керрі-ччаг!
Всі сидіть в очеретах:
до саги крадеться Лунь!
Керрі-ччері, керрі-ччунь!
Усі слухаються вартового й зразу ж ховаються в
гущавину лепехи2, рогози3 та очерету.
Тільки Пелікан не ховався. Йому нікого було ряту
вати. У нього не було ні свого гнізда, ні своїх діток. За
себе ж Пелікан не турбувався. Йому було просто непри
1Кпйни — глузування з когось; кепкування.
2Лепеха — багаторічна трав’яниста рослина з довгими
мечоподібними листками й гострим запахом; аїр.
3Рогоза — багаторічна трав’яниста рослина, листя якої
використовується для виготовлення мотузків, плетених
виробів, паперу тощо.
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ємно дивитися на хижого Луня, що літав над самісінь
кою водою саги, вишукуючи слабшого й меншого.
Не знав Пелікан, що Лунь у першу чергу пантрує1за
Очеретянкою. Лунь хотів убити вартового. Тоді б ніхто
не заважав йому нападати на маленьких жителів
степової саги.
Як і минулого разу, нікого не знайшов Лунь і нічого
не вполював на сазі. Він завис у повітрі на своїх широ
ких крилах і пропищав так тихо, щоб тільки гострову
ха Очеретянка змогла почути ті слова.
—
Глянь, скрекотухо, — пискнув Лунь і перевернув
ся через крило. — Запам’ятай чорне розп’яття на моїй
спині. То знак яструбиного роду. Не гніви мого серця,
Очеретянко. А коли побачиш мою тінь над степом, мов
чи, нікого не попереджай про небезпеку. Нехай кожен
думає сам про себе. Знай, що ніхто, навіть оцей при
блудний Пелікан, не порятує тебе, коли я знайду твоє
гніздечко з малими дітками...
Як тільки тінь розбійника щезла по той бік
терновища2, Очеретянка пурхнула на високу очеретин
ку й заспівала дзвінко:
Керрі-ччері, керрі-ччаг!
Не сидіть в очеретах:
ген за терном сивий Лунь!
Керрі-ччері, керрі-ччунь!
Закахкотіли Качки, тоненько пискнула білолоба
Лиска й випливла з дітками на середину озера. Вибігли
до води Кулики. Ожила сага.
(Очеретянка нікому не сказала про погрози Луня.
Але ті погрози чув Пелікан. Вони не сподобалися Пелі
кану, і від того щось ворухнулося в його серці.
Коли увечері Очеретянка колисала в гніздечку своїх
діток, до неї приплив Пелікан і несміливо сказав:
1Пантрувати — дивитися пильно, уважно; стежити.
2Терновище — місце, поросле колючими кущами, терном.
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— Вибачте, але якщо Лунь насмілиться напасті
я першим заступлюся на наших діток.
— Не турбуйтеся,
привітно усміхнулася Очер<
тянка і сказала: — Очеретянки з діда-прадіда були ваі
товими. А вартові безсмертні.
Минали дні. Над сагою знову й знову лунали пісі
меткої Очеретянки й попереджали друзів про небезпеку
Але хижий Лунь не забув своїх погроз. Одного раз
він піднісся так високо в небо, що став схожим на мет«
лика. Він сховався у променях сонця, а потім стрімкс
мов сонячний промінь, шугонув до самої води.
У цей час малі Очеретянчині дітки весело розгойдз
вали свою хатку на очеретинках, голосно кликали свої
маму й раділи ясному сонечку.
Ніхто не помітив Луня. Тільки Пелікан устиг рої
гледіти у дзеркалі озера сиву тінь. Пелікан здогадався
що цього разу Лунь перехитрив сторожку Очеретянку
Ніби вітер, пронісся Лунь над сагою. Мить — і
його пазурах запищали Очеретянчині діти.
— Віддай невинних! —- крикнула Очеретянка й смі
ливо кинулася наздоганяти Луня.
— Я попереджав тебе! — зареготав Лунь, стискаюч
пазурі. — Тепер пізно просити! — крикнув він і стрімк
полетів назустріч сонцю.
Усі жителі саги розгубилися від несподіванки. Лиш
Пелікан не розгубився. Мов шалений вихор, кинувс
він за Лунем.
— Як ти смієш убивати крихітних пташенят! крикнув Пелікан грізно і заніс над головою Луня сві:
важкий дзьоб.
— Уб'єш мене — разом зі мною впадуть на землю :
розіб’ються очеретенята, — пропищав Лунь, намагак
чись обдурити Пелікана.
Та цього разу Пелікан не вагався. Дужий удар йог
дзьоба, мов блискавка, влучив Луня в чорне розп’ятт
на крилах.
*
Лунь сконав. З його мертвих пазурів випали мал
пташата. Очеретянка бачила, як падали її дітки,

намагалася підставити їм свої маленькі крильця. Та
даремно вона хвилювалася. Широкий дзьоб Пелікана
підхопив малих очеретянок і відніс у рідне гніздечко.
— Не знаю, як і дякувати вам, — промовляла Оче
ретянка до Пелікана, заліковуючи соком лепехи рани
своїм діткам.
— Не треба ніяких подяк, — сказав Пелікан. — Я
бачу, що ти найсміливіша пташка в цій сазі й завжди
робиш добро для інших. Скажи, які чари зробили твоє
серце таким хоробрим?
— О могутній і прекрасний Пелікане, — мовила на
те схвильована Очеретянка. — Бачу, що у вас добре
серце, і я відкрию вам таємницю своїх чарів. Я завжди
чую, що моє серце повне ненависті до ворога. Я завжди
чую, що моє серце переповнене любов’ю до друзів. Це
найголовніші чари мого духу. І моєї відваги.
Нічого не відповів Пелікан. Він несподівано відчув,
що в його душі ожило щось велике й прекрасне. Воно
було таке велике, як океан. І таке світле, як небо. Воно
переповнювало серце. Пелікан зрозумів, що то малень
ка сіра Очеретянка віддала йому найголовнішу в житті:
таємницю. Пелікан вирішив повернутися у свою зграю,
бо роздобув-таки чари для сміливця.
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Розкажи, як проходило життя птахів у сазі. Як туди потра
пив Пелікан?
Спробуйте продовжити казку. Розкажіть один одному
про те, як зграя зустріла Пелікана.
V

Оксана Іваненко
СИНИЧКА

«до Прочитай уривок із казки Оксани Іваненко «Синичка».
Знайди місце уривку в тексті цієї ж казки у підручнику
«Літературне читання».
• Прислухайся, якими звуками наповнена зимова карти
на.
• Які вони викликають у тебе відчуття?
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...А вранці прокинулиги синичка і побачила, що весь
ліс у снігу: і долі сніг, І нн гілках сніг — скрізь сніг.
«Ні, — думає синички,
н я все-таки співатиму».
Сіла на гілочку й шиміIпала. Та тільки й голосок
нібито не той, і дзвінко ніяк не виходить, а так трохитрошки попискує:
Пінь-пінь, ах-ах-ах!
Поховалось все в снігах,
Та мене сніг не злякає,
Я не кину свого гаю!
Полетіли вітри до зими, кажуть: усе вже снігом заси
пали, і навіть великі річки вже зупинилися, а от є така
птичка-невеличка, синичкою зветься, ніяк покоритися
зимі не хоче. Стрибає та й годі! Не знаю вже, що там
наказала зима вітрам, тільки задули вони так, що всі
дороги, всі стежки замели, кучугури снігу, як гори,
понасипали, завили так, що навіть вовки, які й самі
вити мастаки, полякалися, а така дрібнота, як зайчи
ки, білочки, лісові мишки, хоча вони і в хутряних
шубках, боялися й носа вистромити на мороз.
А синичка залетіла за товсті гілки старого дуба, де
чагарники та дерева переплелися між собою і вітрів не
пускають, та й шукає ретельно в корі собі чогось посні
дати. Така вже вдалася — не хоче сумувати та й годі!
Бачить, у щілинці нори лежить ніби заніміла гусінь. От
добре, хороший сніданок! Тільки до неї — аж тут три
горобці налетіли, хочуть з-під самого синиччиного дзьо
бика гусінь вирвати. Та метка синичка хіба посту
питься! Одного клюнула, другого штовхнула — знялася
бійка.
Полетіли горобці ні з чим. Трошки підбадьорена
перемогою, синичка пострибала по гілках далі на роз
шуки.
Ніхто в лісі так вправно й швидко не літав, як ^вона.
І чого тільки не виробляла синичка по дорозі, куди
тільки не стукалася своїм маленьким дзьобиком! Поба
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чили це вітри — захотіли знову догодити зимі і подули
ще дужче. Треба хоч на мить синичці заховатися.
Вона — пурх в якесь невеличке дупло. А то було білоч
чине дупло.
Білочка лежала зіщулившись, зголодніла, замерзла.
Може б, вона й схопила синичку, — коли голодний, то
не дуже розбираєшся в їжі, — та синичка миттю виле
тіла з дупла. Куди ж їй податись? Уже й вечір суне.
Зимовий день короткий — вигляне сонце, та так, ніби
воно змерзло, — швидше ховається.
Сіла синичка на сосну. Наїжилася, голівку в криль
ця ввібрала, сидить — пуховий м’ячик та й годі. Так і
заснула.
Не спи, синичко, обережна будь: дивись — поти
хеньку підкрадається до тебе куниця, уже й лапу свою
хитру простягла — от-от схопить. Та побачила стара
сосна таке лихо, заворушила лапатим гіллям. Стрепе
нулася синичка — мерщій від лихого ворога.
Отак і боролася синичка щодня, щомиті за своє жит
тя.
І так зима здається довгою, а малому створіннячку,
як птичка, мабуть, кожен день — наче місяць. А всетаки стрибала й співала весь час, хоч голосок уже був
зовсім тонесенький. А зима ще дужче лютує, — ну,
як — таки-так не може вона перемогти маленьку пташ
ку! І рипить, і скрегоче, і снігу накидає, мов з рукава,
просто купами, а не сніжинками.
4
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Розкажи, як синичка боролася взимку за своє життя.
,• Які небезпеки чатували на неї?
• Відшукай рядки, у яких описано, як лютувала зима.
Якими звуками наповнена ця картина?
• Як передати лють зими на малюнку?

БАНКИ. П’ЄСИ
БАЙКИ

'.У
ЛЕОНІД ГЛІБОВ
Леонід Глібов народився на Полтавщині.
Чарівна природа рідного села Веселий Поділ
зародила в письменника любов до народної
пісні, народних переказів, повагу до людей
праці.
Творчість Леоніда Глібова — це вірші,
байки, загадки, жарти. Багато його віршів
стали романсами та піснями. Найбільшу славу йому
принесли, звичайно, байки, у яких він дотепно викри
вав людські і суспільні вади. Діти любили твори, напи
сані письменником для них. Вони надсилали листи
Дідусеві Кениру, адже саме так Леонід Глібов підпису
вав твори для дітей.
ЧИЖ ТА ГОЛУБ
Весною Чижик молоденький,
такий співучий, проворненький,
в садочку все собі скакав
та якось у сільце1 й попав;
сердега в клітці рветься, б’ється...
А Голуб бачить та й сміється:
«А що? Попавсь — от тобі й на!
Вже, певно, голова дурна...
1Сільцб (сильце) — петля для ловлення птахів і дрібних
тварин.
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Не бійсь, мене б не піддурили,
хоч як би не хитрили,
бо я не Чижик! Ні... оце!».
Аж гульк — і сам піймавсь в сільце...
Ото на себе не надійся,
чужому лихові не смійся!

Назви персонажів байки. Доведи, що автор симпатизує
Чижику, засуджує поведінку Голуба.
• Яким ти намалюєш Голуба на початку байки і яким — у
кінці?
• У яких словах зосереджено мораль байки (повчальний
висновок)? Прочитай.
• Чи погоджуєшся ти з мораллю байки?
• Наведи приклади зі свого життя, які підтверджують
правильність висновку автора.

ЇЙ

п а в л о гл а :н )ііий

У книгах Пішла Глазового зібрано твори різ
них жанрі і», зокрема байки, гумористичні
та ліричні поезії, прозу, жартівливі поеми,
дитячі казки. Невичерпними джерелами
творчості гумориста є скарби живої мови, іс
кристі перлини народної мудрості. Гумор
Павла Прокоповича — доброзичливий. Бай
кам притаманні дотепність і влучність. Чимало байок та
мініатюр мають риси народного анекдоту.
ГЛИБИННА МОРАЛЬ
Знайшла ворона
Глечикам водою.
На вінця сіла,
Ткнулась головою —
І добре ж бачить,
Що вода там є,
Але до неї дзьоб не дістає.
Ворона трохи мозком повертіла,
Помудрувала і взялась до діла:
По одному камінчику вкида,
Щоб піднялась у глечику вода.
Вода і справді
Вище піднялася.
Розумна птиця
Легко напилася.
Тепер питання задасте мені:
— А де ж мораль?
— У глечику на дні.

£

Автор дотепно виводить мораль байки. Спробуй її так
само дотепно пояснити.
• Прочитай виразно байку з пам’яті.
• Чи могла б ворона по-іншому напитися з глечика води?
Спробуй скласти свою байку.

П’єси-казки

ЕГ

ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ
Олександр Іванович Кандиба (літературний
псевдонім — Олександр Олесь) народився в
містечку Білопілля на Сумщині. У чотири
роки Сашко вже вмів читати. Він писав вір
ші, драматичні твори, перекладав з росій
ської, білоруської, польської, сербської та
інших мов.
ВЕДМІДЬ В ГОСТЯХ У БАБУСІ
( Скорочено )

Ді й о в і особи:
Бабуся. Пі вень.
Ку ро чка. Песик.

Ведмідь. Р я б е н ь к а
Качка. Індик.

У хаті в Б а б у с і.

Б а б у с я (метушиться по хаті,
роблячи порядок, з ганчіркою в руках)

Поспішайте, посуд мийте,
стіл рядниною1 накрийте.
Праці маєте без краю...

*

Качка
Посуд мити вже кінчаю,
а долівка жовта, чиста.
Бабуся
День сьогодні урочистий,
бо до мене на обід
прийде з лісу сам Ведмідь.

1Ряднина — тут: простирадло або покривало.

Входиш і* II <•<) м і д ь.

II II б у с я
А! Ведмодику коханий!
Здоро по111>к І, довгожданий!
Як внм спалось?

Ведмідь
їй же богу,
всю ніч думав про дорогу:
де й кудою краще йти,
щоб не стрінулись хорти,
щоб не збитися, не збочить,
на мисливця не наскочить...
Ну, та добре все скінчилось,
хоч це раз і серце билось...
Бабуся
Слава богу!.. Так сідайте
та з дороги спочивайте.
(до Песика)

А ти йди, часу не гай,
та гостей уже скликай.
В е д м і д ь ^ гладячи Песика )
А, це Песик!.. Той, що раз
нас усіх від Лиса спас!
Що ж, ти більше не стрівав,
більш не бачив Лиса?
П е с и к (мотаючи головою)
Гав!
( Вибігає )

Б а б у с я (5о Ведмедя)
Що ж нового в вас чувати?

Ведмідь
Не виходив тиждень з хати.
Бабуся
А чому ж це? Не дай боже,
занедужали ви, може?
Ведмідь
Покусали мене бджоли,
але так, як ще ніколи!
Бабуся
Що ви кажете?! Так дуже?
Ведмідь
Та ж кажу — лежав недужий:
ноги стали, як колода,
ніс — картопля із города,
ухо в глечик обернулось.
Що ж? — Медочку заманулось.
Стук у двері.
Бабуся
Це іде Індик, здається...
Так, це він... уже белькоче...

Ведмідь
А чого від вас він хоче?
*,

Бабуся
На обід іде... Цей гість
дуже пишний на свій хвіст!
Як розпустить вахляром1,
та як пройдеться двором,
та як крила поволоче,
та як нагло забелькоче, —

1Вахляр — віяло.
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кури, гуси І ІСНЧКИ
всі дають йому стежки.
Тільки динна м його мова:
не второиасш і слова!
Вод мід ь
А сердитий він, Бабусю?
Дуже я його боюся...
Бабуся
Та чого ж його боятись?
Ведмідь
Може, стане він кусатись...
Бабуся
Як же він когось укусить?
Адже ж зуби мати мусить!
...Може вдарити крилом,
може дряпнуть пазуром
або дзьобом ще довбнути.
Не страшний він і не лютий!
Але чом же він не йде?
Певно, хліба-солі жде!
(Усміхаючись, бере хліб-сіль і йде назустріч)
Входить І н д и к , волочачи крила і розпустивши
хвоста. В е д м і д ь з переляку не знає, куди дітись

Б а б у с я (5о Індика)
Де вас, пане, посадити,
щоб могли ви їсти й пити?
Тут би місце вам було.
І н д и к ( киваючи головою)
Бло, бло, бло, бло, бло!
Стук у двері. Входить П і в е н ь .

Бабуся
О, і Півник!.. Прошу, пане,
всім у мене місця стане.
Мабуть, паслися в садку?
Півень
Кукуріку!
Бабуся
Де Ведмедик?
Під столом?!
В е д м і д ь ^ висунувши голову, пошепки)
Чи не вдарить він крилом?
Бабуся
Та за що ж він бити стане?!
Швидше вже вилазьте, пане!
В е д м і д ь ( ' вилазить і дивиться, де сісти)
Оглушили мене криком.
Б а б у с я ( просячи)
Може, сіли б ви з Індиком?
Що там, — ніде правди діти:
коли поруч посадити
двох їх, Півня і Індика,
не обійдеться без лиха!
Ви могли б з Індиком сісти:
різне будете ви їсти.

І
Курочка

Усі займають свої місця.
і К а ч к а подають на стіл паруючі
страви.

Б а б у с я /беручи ополоник1)
1 Ополбник — велика ложка, якою насипають рідку страву.

Всіх ННС ііпріш пригощу...
Вам, Ведмедику, борщу?
Но д м і д ь
Ще борщу по їв ніколи...
Де росте ній? В лісі, в полі?
Бабуся
Де росте він — це пусте.
На городі він росте.
Так борщу насипать вам?
В е д м і д ь ( беручи ополоник від Бабусі)
Не турбуйтеся, я сам.
( Наливає )

Б а б у с я ^ о Індика)
Пишний пане, і вам, може?
Не дивіться так вороже!
Знаю, знаю я ваш смак.
Вам вівса, пшенички... так?
Та щоб досить їх було?
І н д и к ( киваючи головою)
Бло, бло, бло, бло, бло!
Б а б у с я ^ подає миску із зерном)
А вам, Півнику, просця,
трошки гречки та хлібця?
Півень
Кукуріку!
В е д м і д ь Сдопиваючи борщ з миски)
А коли ж дасте медку?
Бабуся
Усього не можна враз:

і на мед свій прийде чнс.
(Подає Півнику тарілку із зерном.
Індик через стіл заглядає в тарілку Півня)

Півень
Хто, хто, хто, хто, хто, хто...
початку підбігає Р я б е н ь к а К у р о ч к а, за нею
розчинені двері вбігають кури з подвір’я. Деякі їдять,
іші, вхопивши шматок хліба, тікають з ним із хати,
гдик також встає, підходить до тарілки П і в н я й
очинає їсти. П і в е н ь дзьобає І н д и к а в голову,
н д и к відповідає тим самим. Обидва стають у бойо! пози. Кури починають кудкудакати. В е д м і д ь
ховається за Б а б у с ю .

Бабуся
Це що таке? Ви знову битись?
В гостях?! Негайно помиритись!
Тут бійки я не допущу!
Обох вас кину до борщу!
Щоб зараз тут вас не було!
Індик
Бло, бло, бло, бло, бло!
Бабуся
Чого белькочеш язиком?
Пізнатись хочеш з помелом1?!
*

(Бере Індика й викидає за двері)

П і в е н ь ( переможно )
Кукуріку!
Бабуся
Бач! Переможець! Переміг!
1Помело — мітла.

А ти в ендок би по побіг?!
(Бере Півня и тікидас ла двері. До курей)

А ви чого цо полбігались?
Зчинили тут гпрмидер-галас!
А киш нпднір! А киш нестись:
курчата будуть хоч колись.
(Виганяє курей)

Сідай, Ведмедику, як слід.
Хоч доїмо удвох обід.
А ти, мій Песику, біжи:
курей, індиків стережи,
щоб знову Лис когось не вкрав.
Дивись, та добре!..
Песик
*Гав-гав-гав!
(Вибігає )

Б а б у с я ( приносить миску з медом)
Оце вам буде до смаку!
В е д м і д ь ^ з острахом)
А що це лазить по медку?
Мене аж трясця пройняла!
Це мушка лізе?
Бабуся
Ні, бджола...
В е д м і д ь ^ і з жахом)
Бджола?!! Бабусю! Ще одна!
їх цілий рій летить з вікна!
Вони страшніші, як хорти...
Куди сховатися, втекти?
(Бігає по хаті й не знає, куди дітись)

У піч... не буде гаряче?
55

(Влазить у піч і зараз же вискакує)

Ой, ой, Бабусю, як пече!
(Зриває скатертину зі столу, накривається й тікає)

«иь Назви дійових осіб п’єси-казки. Де їх зазначено в тексті?
£ Хто головний герой твору?
м
Розподіліть ролі. Розіграйте уривок п’єси. Голосом, жестами та мімікою передайте особливості характеру кож
ного персонажа.
Ніна Куфко

)

ВАРЕНИКИ В СМЕТАНІ
Д і й о в і особи:
Лисиця.
Ведучий
Ведучий
Дівчата.

Дівчина.
В е д у ч и й 3.
З в і р я т а-г о с т і .
Парубки.

1.
2.
Дія І

Хатка Л и с и ч к и . Дерева. Кущі. Стіл у садочку.

‘

Ведучий 1
Де Київ наш стоїть сьогодні,
колись у сивій давнині був ліс.
Над ним глибінь Господня
ховала яр у пелені.
А за горами в квітах луки,
і ручаї, і тихий став...
Всю цю красу в могутні руки
Славутич, батько наш, узяв.
Природа кликала людину,
земля просила: «Оселись...*.
І через яр вузькі стежини
з гори на гору простяглись.

В яру дзюрчплп срібна річка,
вмиваючи на дні янтар1,
тяглись стежини до водички
навперехрост кріль темний яр.
Тому ще здавна старожили2,
що там за тих часів були,
ті, що по воду вниз ходили, — .
той яр Хрещатим нарекли.
Так-от, жили в яру звірятка
малі. А хижих не було.
І кожне мало свою хатку:
хто нірку, ну а хто дупло.
А у Лисички на узгір’ї —
домок, доріжка до дверей,
чистеньке, затишне подвір’я —
все так, неначе у людей.
Вона ж така хазяйновита,
без діла й хвильки не сидить:
серветки хрестиком розшиті,
порядок в хаті, все блищить.
Найбільш за все гостей любила,
усіх бажала запросить.
В той день і смажила, й варила,
Щоб якнайкраще пригостить.
Таку вже мала насолоду
дивитися, як всі їдять,
при цьому мають ще й нагоду
її гостинність прославлять.
1Янтар — скам’яніла смола хвойних дерев (найчастіші
жовтого кольору).
2Старожили — люди, які багато років живуть в одному
місці.

Музика. Л и с и ч к а носить на стіл посуд, серветки,
пританцьовує, клопочеться, заводить до садочка
різних з в і р я т-г о с т е й .

Ось кличе зайчика малого,
і оленя, і хом’ячка,
ще й лиса кволого, старого,
і вивірку, і їжачка.
Міркує, радісна й щаслива.
Лисиця
Зготую борщику для них, ^
на друге — курочку в підливі,
та ще й горішків лісових.
Ведучий 1
Ще й меду в мисочку налляла,
ложки й виделки аж блищать...
Зібрались гості, посідали,
понюхали... і не їдять.
Щоправда, вивірка хвостата,
вхопила лиш один горіх...
Всі повиходили із хати,
й Лисичка вийшла на поріг.

*

Так їй одразу стало журно —
не з’їв нічого жоден гість.
Лис бормотів, що кухар дурник
і сам всього того не з’їсть.
Лисиця
То це, виходить, він про кого?
Невже про мене, на біду!
Більш не закличу я старого,
собі я іншого знайду.

Музика. Лисичка ходить. Зустрічає з в і р я т ,
заводить до садочка, садовить на лавочку.

Ведучий 1
Кабанчика иустріла й жабку,
та знов отих, що вже були,
ще з річки пташечку оляпку —
усіх просила, щоб прийшли.
А скільки страв приготувала!
До супу всипала пшона,
нарізала тоненько сала,
гречаників, ще й кавуна...
Знов гості всілися до столу,
серветку кожний зав’язав.
Вона ж вклонилася додолу.
Лисиця
Обідайте, що Бог послав.
Ведучий 1
І знов понюхали — та й годі...
Ніхто і рота не розкрив,
лише кабан зрадів нагоді
і все, що там було, поїв.
Сумує Лиска. Сіла й плаче...
Лисиця
Не цих покличу, а бобра,
ще качура і жирну качку,
лелеку, видру і тхора.
Ведучий 2
Зробила тісто у коритці,
з яєчками, на молоці —
все за рецептом, як годиться,
й спекла рум’янії млинці.
Розклала по мисках барвистих,
чекає на гостей, сидить.

Лисиця
Невже й оце не будуть їсти?
Тоді не знаю, що робить!
Музика. Гості заходять, сідають.

Ведучий 2
Прийшли, до столу посідали,
носи від пари відвели,
і навіть не покуштували,
знялись і мовчки відійшли.
Чого ж бажають наші гоб^гі?
Чому нічого не їдять?
Лисичці зрозуміть непросто,
що треба ще приготувать...
Музика. Лисичка зажурена ходить Між кущами.

Пішла до річки, сіла в зіллі,
аж чує, хтось по воду йде.
Про свято дивне — про весілля —
розмову радісну веде.
Музика. Заходять троє д і в ч а т

з відрами.

Ось ближче підійшли дівчата,
їх голосочки, наче спів.

"і

Дівчина
Приходь увечері до хати,
побачиш — надішле сватів.
Ми сядемо усі до столу,
а мати їсти принесе.
Свати Іванко та Микола
розповідатимуть про все.
Дівчата виходять.

Ведучий 2
Лисичка вуха нагострила.

Л ис иця
Піду, побачу, як їдять,
що їхня мити наварила,
як буде страми подавать.
Вод у чи й 2
Подумала: *Знайду дорогу...».
Вслід за дівчатами бігом.
І опинилась за порогом
та й заховалась під столом.
Дія II
Княжі покої, килими, зброя, великий стіл,
під столом Л и с и ц я .

Ведучий З
Князь Кий там жив, у тій оселі, —
тоді він княжив в тих краях.
На стінах зброя аж до стелі
та списи, що були в боях.
Сагайдаки1 та гострі стріли,
і перли, й золото блищить,
ослони2 оксамитом вкрили —
багатство княже не злічить.
Принишкла під столом Лисичка.
Аж ось з братами входить Кий,
Щек, і Хорив, і їх сестричка
Світ-Либідь — промінь золотий.
Йдуть люди — воїни завзяті,
дівчата молоді прийшли,
до столу посідали в хаті,
цікаву бесіду вели.
1Сагайдак — шкіряна сумка або дерев’яний футляр для
стріл.
2Ослін — переносна лава для сидіння, різновид меблів.

В. Бородай, Н. Фещенко

Брати Кий, Щек, Хорив і їхня сестра Либідь
Музика. Заходять гості, сідають до столу.

Зайшли Іванко та Микола,
через плече в них рушники,
їх теж покликали до столу —
ой, балакучі парубки!
Та що Лисиці ті розмови?
Вона того не визнає,
щоб слухати чуже. їй знову
дізнатись треба про своє.
Що на столі? Чи все смачненьке?
Як подано? Чи всі їдять?
І вздовж чобіт повзе тихенько,
та щільно всі рядком сидять.
Але знайшлась мала щілина —
сидів худенький чоловік —
залізла, сіла на коліна,
то був Микола-жартівник.

Лисичка ( .і’мп.цмі піі>гл між гостей).

Микола сум нІну по має,
подуман: «(-кільки ж тут собак».
Весело щось розповідає,
і всі сміються хтозна-як.
Аж ось і страви довгождані
на стіл несуть. А поміж них
були вареники в сметані:
великі, білі і смачні.
Замовкли всі, ніхто ні слова,
бо час вареників настав,
ласує кожний знову й знову
найкращу з українських страв.
Лисичка також попоїла,
а потім із колін звелась
і до хатинки в яр побігла,
вареники ліпить взялась.
У сі ведучі
Таке-от трапилось нівроку,
до нас в старих піснях дійшло.
Але ж повірте: в давні роки
все так точнісінько було.

^

Назви дійових осіб твору.
• Чим відрізняється Лисичка в п’єсі від лисички в казках?
• Прочитай уривок твору, в якому розповідається про
виникнення назви Хрещатий Яр. Знайди опис княжого
терема.
• Як ти думаєш, чому гості нічого не їли в Лисички? Чи
зрозуміла вона, як їх треба частувати?
Розподіліть ролі та інсценізуйте одну з дій п’єси-казки.
• Виберіть один епізод з твору. Підготуйте за його зміс
том лялькову виставу.
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СВІТ ПОЕЗІЇ
ПОЕТИЧНА МАЙСТЕРНЯ

Рима

ОКСАНА СЕНАТОВИЧ

^

Оксана Сенатович народилася на Тернопіль
щині. Батьки прищепили донечці любов до
рідного слова. Вона знала багато віршів
напам’ять. Сама писати вірші почала ще у
шкільні роки. Заслужену популярність здо
була саме як дитяча письменниця. Її твори
люблять як українські діти, так і діти ін
ших країн.
ЯК ПОЧАЛА Я ПИСАТИ ВІРШІ
Жарт

У нашій родині поетів аж два:
батько із сином римують слова.
Пишуть, римують
ЦІЛІСІНЬКІ ДНІ —

батько в блокноті,
а син по стіні.
До рими сідають, до рими встають,
без рими і їсти вони не почнуть.
Тому в понеділок
ми їли з тарілок.

Вівторок
нам сиру
насипав
у ворок.
Прийшла сородії
і зітхнула:
ІЗІдії,
рими не маю, просіть не просіть —
натщесерце в середу
вірші пишіть! —
Батько всміхнувся: — Зранку у середу
все ще попереду, все ще попереду. —
Син в холодильник
засунув будильник,
кивнув головою:
— Батьку, ось рима у нас під рукою! —
Я голову в плечі: — Піду на базар. —
Син: — Заодно вже захопите хмар!
Приходжу, стою, оглядаю ряди,
прицінююсь, звісно, до середи.
До рими не тичеться морква, буряк,
не можу родині вгодити ніяк.
Чалапаю сумно-пресумно з базару,
завдавши на спину
замовлену хмару...
І, притарганивши хмару додому,
я забалакала по-грозовому:
— Вірші, вірші не сугірші...
Вчіть мене писати вірші!
Спершу важко: ти-чи-ти,
сину, хату підмети.
Сину, йди до магазину
і купи сметани, сину.
А до батька: — Ти ножі
поскладай на стелажі!
Він киває головою:

— Буде рима під рукою.
Я вже так набила руку
на тих римах, по науку
навіть син йде: — Хочу їсти! —
Я радію: — Прошу сісти.
Ми всідались під стіною,
їли кашу з молокою...
Ой!
їли кашу з молоком
і сиділи під стіном...
Ой! Не так!
Син мій дуже любить мак!
Ось так!

Відшукай у вірші «смішні» рими. Поміркуй, як вони утво
рилися.
КІНЕЦЬ ЗИМИ
Лютий в гості на гостину
кличе всю свою родину.
Та родина не мала,
суне й суне без числа:
морозища, морозенки —
і великі, і маленькі;
завірюхи клаповухі,
і сніжинки-балеринки,
і вітренко, і вітрисько —
вже вони близенько, близько.
Ще до ночі в темнім борі
вся родина буде в зборі.

Назви всю родину лютого. Якими словами описала їх
поетеса?
• Чому, на твою думку, вірш має таку назву?
• Що об’єднує обидва твори?

Вірші, ЛІСІ
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МІІІОТЬ кінця

ІВАН СВІТЛИЧІІИЙ
Іван Світлим ний
поет, літературознавець,
літературний критик, перекладач. Народив
ся на Лугннщині. Його вірші для дітей до
брі, світлі. І сам він був людиною привітною,
випромінював доброзичливість.,
БЕЗКОНЕЧНИК
Кури в полі сіють просо,
Як заведено давно.
А півні те просо косять,
Решетують на пшоно.
Із пшона наварять каші
Жовторотій дітлашні...
Виростуть курчата наші,
Стануть кури та півні —
І почнеться все спочатку.
Все спочатку по порядку:
%>

Кури сіятимуть просо,
Як заведено давно,
А півні те просо скосять,
Зрешетують на пшоно.
Із пшона наварять каші
Жовторотій дітлашні,
Виростуть курчата наші,
Стануть кури та півні —
І почнеться все спочатку.
Все спочатку по порядку.

Зроби висновок, які вірші називаються безконечниками.

Акровірш1,
або акростих
Володимир Лучук
ЧИМ ХАТА БАГАТА?

ХТО НОСИТЬ МЕД?

(Акростих )

Білий квіт-розквіт,
Духмяніє світ.
Жебонить струмок:
Ось тобі й медок!
Линь на луг, мала Аб-Аджо-Ала!

Хата мною багата.
Людям брат я і друг.
І коли вже я в хаті —
Буде й пісня навкруг!

1Акровірш - вірш, у якому перші літери рядків утворю
ють слово або речення.
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ПОЕТИЧНА ЗБІРКА
У

Ч л. .

|ТАРАС ШЕВЧЕНКО
Тарас Григорович Шевченко народився 9 бе
резня 1814 року в с. Моринцях на Звенигородщині. Тарас ріс допитливим, любив ма
лювати, співати. Віддали його у науку. І хоч
нудна та тяжка була вона у тодішніх шко
лах, малий Шевченко брався і до цієї науки
охоче. Батько вірив у те, що Тарас «не буде
абиякою людиною... До господарства він не горнеться, а
все з книжкою сидів та малював би... Вчитиму на маля
ра...». Та не встиг Григорій виконати свою обіцянку. Пе
редчасна смерть обірвала ті мрії про навчання, розвела
малих Тарасових братів та сестер по людях...
Красицькі — нащадки сестри поета Катерини -нзберегли в пам’яті особливо багато деталей із життя
Тараса Шевченка, які й лягли в основу книжки її прав
нука Дмитра Красицького «Тарасові світанки». Книж
ка складається з трьох повістей: «Дитинство Тараса»,
«Юність Тараса», «Тарас — художник». Лише один
епізод із життя малого Тараса ми взяли з повісті «Дитин
ство Тараса».
Дмитро Красицький
ДИТИНСТВО ТАРАСА
(Уривок з повісті)

Перший день у школі
Сонце сьогодні неначе і сходило не так, як завжди.
Не встигло воно зазирнути крізь шибку в хату, як Тарас
схопився з постелі, нашвидку одягся. Мати обдарувала
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його посмішкою. Воші гоиорила, ніби співала. Слова її
були такі ласкаві, ніжні. Нлмкитні очі світились, зморш
ки розходились, і обличч» (угавало зовсім молодим.
Мати метушилася, бо ж сьогодні синок вперше йде до
школи, до дяка Рубана н науку.
Ось і дід Іван переступив поріг. Поздоровкався.
— Ну, гаразд. Я бачу, що Тарас уже зібрався. То,
може, підемо, щоб не спізнитись.
— Тарас тільки цього й чекав. Мати пригладила
йому чуба, одягла нову шапку, куплену у Вільшаній,
почепила через плече торбу, куди вкладено Тарасів
скарб — буквар.
— Щасти тобі, синку, з легкої руки діда Івана, щоб
добре вчився!
Побачивши через вікно Івана Шевченка, що з хлоп
цем прямував до школи, дяк вийшов їм назустріч.
— Здоровенькі були, з понеділком вас! — привітався
ді'д. — Оце я вам, пане дяче, в науку хлопця привів.
— А, це син Григорія Шевченка? Запримітив, запри
мітив. Це той, що співав «Лугом іду, коня веду»?
Добрий співак, добрий... — дяк дивився на Тараса,
а той стояв, жужмив у руках шапку, не знаючи, де діти
очі, куди сховати руки. — Ну, коли так, приймаємо до
школи.
Дяк прочинив двері і пропустив Тараса в сіни1.
— Заходь, заходь до школи. Там уже є такі, як ти.
Тарас із сіней пройшов у невеличку хату. Посереди
ні стояв стіл з двома ослонами. Попід стіною — лави.
Ліворуч — піч без запічка, невеличкий мисник, а в
кутку згори й донизу ікони: одні чорні, аж важко розі
брати, що на них намальовано, інші — блискучі, як у
церкві.
Хлопці раділи, що прийшов Тарас, а найбільше зрадів
Данило Бондаренко, вірний його друг. Вони одразу ж
1Сіни — нежила частина хати, яка з’єднує жиле примі
щення з ґанком або ділить хату на дві частини.
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зчинили лемент, сперечаючись між собою, де сяде
Тарас. Школа могла вмістити з десяток учнів, хоч у
селі була не одна сотня хлопчаків. Дівчат зовсім не
вчили.
Прочинились двері, і в хату ввійшов дяк Павло
Рубан.
Тарас стояв серед хати, а хлопці поприлипали до
ослонів, схилились над столом.
Куди сяде Тарас?
—
Оце твоє місце, сідай! — промовив дяк до Тараса,
і урок почався.
Аз! Буки! Веді!
Важка грамота, а дід наказував: приглядайся уваж
но, запам’ятовуй.

Як збирався Тарас перший раз у школу? Доведи, що
хлопчик чекав цього дня.
• Використовуючи текст, розкажи про школу, до якої
прийшов Тарас.
• Прочитай опис матері Тараса. З яких слів видно, що
вона тне часто посміхалася?
• Прочитай вірш Тараса Шевченка.
Не щебече соловейко,
не кує зозуля,
весна швидко пролетіла
і літо минуло.

Гай зелений вже жовтіє,
листя опадає,
мина тепло, мина добро,
холод наступає.

Назви у вірші слова, які визначають його сумний настрій,
£ тугу за теплом, що минуло, передчуття зими.
• Доведи, що твір наповнений тишею, сумом.
‘ • Що з описаного можна побачити, намалювати? Які сло
ва підказують вибір фарб?
• Як можна назвати цей вірш?
• Визнач, з якою силою голосу, яким тоном, у якому тем
пі ти будеш читати поетичні рядки; вивчи їх і прочитай
виразно з пам’яті.
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ВАДИМ СКОМЛІЧЖСМСИЙ
Поема «Тирнсові птиці» — одна з най
яскравіших поем про Великого Кобзаря.
Вадим Скомнровський у поемі розповідає
про перебування Тараса Шевченка на пів
острові Мангишлак під час заслання. Там
він весь час живе спогадами та мріями
про Україну.
ТАРАСОВІ ПТИЦІ
Буслик
Полохливий, мов пташка,
Сон підкрався навшпиньки,
І Тарасу здалося,
Що у Моринцях він.
Йде, ступаючи важко,
Повз убогі хатинки,
Чує шепіт колосся
І коси передзвін.
За хатиною — грядка,
А за грядкою — поле,
Панське поле, сльозами
Перемите не раз.
По стежині хлоп’ятко
Біжить смаглочоле.
— Ти куди це без мами? —
Здивувався Тарас.
Зашарілось, як ружа,
Підвело оченята,
В них і смутку хмаринка,
І небес голубінь:
— Наша мама нездужа,
І немає в нас тата,

А сестричка Яринка
Жне у пана ячмінь.
І мерщій подалося
Через пагорби сині,
Тільки білий картузик
Промайнув у житах.
А Тарасу здалося,
Що біжить по стежині
Не хлоп’ятко, а бусол
На тоненьких ногах.
Ось він трішки спочине
І злетить над полями,
Стане вільним навіки,
Як буває в казках.
А на ранок прилине
Під віконце до мами,
Роздобувши їй ліки
В невідомих краях.
І Тарасові сниться
Латка жита густого,
Де колосся доспіле
Нагинає стебло.
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І здається, що птиця,
Повернувшись до нього,

^

На чоло розпашіле
Опускає крило.

Де побував уві сні Тарас?
• Прочитай, що він почув, що і кого побачив.
• Знайди порівняння. Як вони допомагають авторові
передати почуття смутку Тараса Шевченка за рідним
краєм?
• Про що мріє Тарас уві сні? Вибери частину вірша, яку
тобі хочеться вивчити напам’ять, прочитай її виразно.
АНАТОЛІЙ КОСТЕЦЬКИЙ

Анатолій Костецький народився в Києві,
у родині вчителів. Але все життя письмен
ник згадував ті дитячі роки, які промай
нули в селі, у бабусі. Вона співала онукові
пісень, навчала прислів’їв та приказок, роз
повідала казки перед сном. Просторі луки
поблизу річки Козинки були місцем різно
манітних ігор, а стара груша біля хати — баштою, з
якої було видно увесь світ.
ПОЧИНАЙ МАЛЮНОК СОНЦЕМ!
Малювати сіла Ліза,
та бере її одчай,
бо у голову не лізе,
чим малюнок розпочать!..
Довго думала — мудрила,
аж затерпла голова!
І раптово — зрозуміла:
«Треба
сонце малювати!
Починати
сонцем буду!
Буде сонце — і за мить
враз до нього звідусюди
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все іін сніті пін' 11і 111и тьі..

Так і сталось,
як гадалось:
вийшло сої що з-під руки, —
і до нього позлітались
і комашки, і пташки,
а за ними —
трави й квіти,
буйні зарості дерев,
а за ними —
вийшли звідкись
справжня лань і навіть лев!
А за ними — люди й люди:
І дорослі, і малі!
Всі вітають
сонце любо
і танцюють на землі!
От малюнок — так малюнок:
Можна з радості зомліть!..
Як ти думаєш,
про що це
в цьому вірші я сказав?
Щоб і ти, мій друже, сонцем,
чуєш? — сонцем,
тільки сонцем
всі малюнки
починав.

щш Прочитай рядки вірша, у яких зосереджено його основну
^ думку. Поясни, як ти її розумієш.
• Як поет переконав тебе в тому, що сонце — це життя,
до сонця все горнеться, лине? Намалюй словами описа
ний малюнок. Так і починай: малюю сонце з веселими
промінчиками......
• У яких життєвих ситуаціях ти подумки звернешся до
поради автора вірша, які слова пригадаєш у першу чер
гу? Щоб не забути їх, вивчи напам’ять.
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Коли твір відкриває свої таємниці
Під час читання розмірковую, уявляю,
придивляюся, прислухаюся

СКРИПАЛІ
Сюркочуть коники
в траві
на лузі поза гаєм.
Мені
мій тато говорив —
то їхні скрипки
грають.
І я підгледіти схотів,
ну хоч одненьким очком,
як спритні коники оті
на скрипочках
сюркочуть.

Я не чіпав їх,
не ловив,
щоб скрипок не зламати.
Я просто
ліг собі в траві
між кущиками м’яти.
Годину я дививсь
і дві —
та скрипок
не побачив...
Напевне, хитрі скрипалі
сховали їх обачно.

Кого і чому автор називає скрипалями?
• Під час читання яких рядків тобі треба було прислуха
тися, а коли — придивлятися? Що тобі вдалося почути,
побачити, зрозуміти?
• Прочитай вірш Йосипа Струцюка «На зеленому луж
ку». Чи бачить коника автор? Якими звуками наповнює
описане?
НА ЗЕЛЕНОМУ ЛУЖКУ
На зеленому лужку
зелен коник грає.
Хоч би скрипку тобі мав —
і смичка немає.
Спробуй, відшукай в траві,
як трава зелена.
Кажуть, в коника були
золоті стремена.

Кажуть, н нього па ногах
дзенькали підкови.
Крила, кажуть, в нього є...
То ж який він коник?

« ц Знайди спільне в розповіді про коників у обох творах. Що
{І їх відрізняє?
• Пригадай інші прочитані твори про коника-стрибунця.
Склади на основі всіх прочитаних творів розповідь або
казку про коника.
ш
Ц МИКОЛА СИНГАЇВСЬКИЙ
Микола Сингаївський — відомий україн
ський поет, пісняр. «Вчився і працював,
пізніше працював і вчився», — писав про
себе поет. Він знав, як пахне земля, як пах
не ромашкою сіно, лугові росяні трави.
Поет написав понад сорок книжок —
поетичних і прозових. З них — половина
для дітей.

Коли твір відкриває свої таємниці
чр ,

Під час читання розмірковую, уявляю,
придивляюся, прислухаюся

РОМАШКОВЕ СОНЦЕ
Біла ромашко,
як ти цвітеш!
Крапельку сонця
в собі несеш.
З травня до осені
всюди білієш,
краплею сонця
ти землю грієш.
З медом від тебе

летить бджола.
Дівчинка в коси
тебе заплела.
А ти — на луках,
а ти — на полях —
цвітеш на городах
у наших краях.
Дарунок неба,
дарунок землі —

цвітеш у людей
на святковім столі.
Цвітуть і не гаснуть

ромашкові квіти,
бо сонце люблять
дорослі і діти.

Поясни, як ти розумієш заголовок вірша.
• Прочитай рядки, у яких поет висловлює своє захоплен
ня ромашкою.
Робота в парі. Вивчіть по три строфи вірша. Розіграйте
І звертання до ромашки, міняючись ролями.
• Вибери завдання:
1) Пригадай казку Ганса Крістіана Андерсена, вірш Марії
Познанської. Розкажи про квітку із сонячною серединкою
за змістом трьох прочитаних творів.
2) Склади вірш (казку, оповідання) про ромашку.

Чи знаєш ти?
РИМСЬКА КВІТКА РОМАШКА
— Та хіба ж вона римська? Вона ж наша! Подивіться
навкруги: ось великі, красиві, яскраві ромашки на клумбах,
ось менші і нижчі, але такі ж пахучі й привабливі ромашки
на луках, а ось зовсім дрібненькі обабіч дороги. А ви каже
те — римська...
Нехай про себе скаже сама ромашка.
— Я — хамемелюм романум — «ромашка римська»
латиною. Білі пелюстки мої — то білий лікарський халат,
бо я — рослина лікарська. Славилася я не своєю красою,
а тим, що лікувала дітей і дорослих від багатьох хвороб.
У різних старовинних книгах про лікування травами мене
називали і роман, і романова трава, і романів цвіт. З цією
назвою я живу у багатьох народів. Зверніть увагу: «рим
ський» — романум, бо Рим по-італійськи — Рома, от і я
романська квітка, ромашка.
Красива і добра квітка ромашка у білому лікарському
халатику зі своїх пелюсток. Вона вірно служить людям уже
багато століть.
Алла Коваль
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Ірина Жилонко народилася в Києві. Дитиі
ство її пройшло на Черкащині. Серед пе{
ших літературних творів була книжка дл
дітей.
В Ірини Жиленко вийшло п’ять збіро
для дітей: «Достигають колосочки», «В>
личка мого дитинства», «Двічі по два дорівнює кульбабці», «Казки буфетного гнома», «Нове
річна історія про двері, яких нема, і про те, як корисн
іноді помилятися номером». Це мудрі й світлі твори
у яких багато вигадки, світла. Тут твориться весела
грайлива казка, що вчить добра, людяності, поетичноп
світосприйняття..
ПІДКОВА
Була зима. Ішов зелений сніг.
За ним — рожевий. Потім — фіалковий.
І раптом протрюхикав на коні
Дідусь Мороз. І загубив підкову.
Та не просту. А золоту. Таким,
на місяць схожим, серпиком лежала, —
аж розгубились в небі літаки,
кричали: «Мама!» —
Й крильцями дрижали.
А я знайшла. Сказала їй: — Світи
тут, на вікні. Щоб все мені збулося! —
Зійшлися і роззявили роти
сімсот роззяв. Стоять вони і досі...
Круг них світився то зелений сніг,
то голубий, то ніжно-фіалковий.
Вони стояли вперто, день при дні, —
зачарувала їх моя підкова.

Що ж, покладу підкову в чемодан,
куплю я шубу. А тоді поїду
в Лапландію. Хоч трішки і шкода,
вже так і буть — віддам підкову Діду.
Оце і все. А сніг звичайним став.
Легкий і рівний, пада, пада, пада...
Роти закрили всі сімсот роззяв.
І розійшлись... І полягали спати.

і Якими кольорами багатий вірш? Коли сніг світився різни
ми кольорами?
• Коли сніг став звичайним? Чим вірш нагадує казку?
Можливо, тут ідеться про дитинство і доросле життя?
Дитинство — найблагодатніша в житті пора! А як ти
думаєш?

Чи знаєш ти?
Про те, що знайдена на дорозі підкова приносить щас
тя, знають усі, навіть ті, хто в це не вірить.
Здавна підкова, прикріплена дугою вниз на вході в осе
лю, мала захищати її від нечисті.
Близько півтори тисячі років тому знайти підкову на до
рогах Європи було неможливо. Коней тоді не підковували,
а прикріплювали до копит щось подібне до в’язаних із тра
ви личаків. Людина, яка підібрала на дорозі одну з перших
підков, почувала себе щасливою: у її руках був предмет із
дорогого на той час матеріалу — заліза.
Підковування коней поширилося тільки в XIII столітті.
Хоч лідкова вже не вважалася рідкісною й дорогою, але
зберегла авторитет свого магічного походження. Адже її, як
фокусник, діставав із вогню коваль, чиє ремесло здавна
уявляли як протиборство з нечистою силою.
У підкови, як у магніта, два полюси. Якщо один — це
коваль, то другий — кінь, вірний помічник у боротьбі з во
рогом і будь-якими темними силами.
Усе, за що шанували і коваля, і коня, втілилося в підкові.
Її магічна сила визначається ще й подібністю до Місяця,

таємничного господаря нічного неба. У грецькій міфології
Селену, богиню Місяця, зображували на колісниці або
вершницею на небесному коні.
Звичайно, тепер підкові не приписують чарівних власти
востей. Для більшості з нас — це поетичний образ, тради
ційний символ щастя.
За Сергієм Шабуцьким
ШШ"

ВОЛОДИМИР САМІЙЛЕНКО
Володимир Самійлеико — відомий україн
ський поет, блискучий гуморист, таланови
тий музикант і перекладач.
Поезія письменника приваблює читача
своєю мелодійністю, ясністю, щирістю.
Багато його віршів стали піснями.
ВЕСНА
Сонет1

0 весно, весно, де ти забарилась?
Чому не йдеш ти нас теплом зогріти?
Уже земля, ждучи тебе, втомилась
1 хоче сніг змінить на пишні квіти.
Чи ще зима не досить наглумилась?
Чи ще морози будуть скаженіти?
Доволі, вже й діброва зажурилась
і простяга до сонця змерзлі віти.
Прийди ж, прийди! Тепла і світла прагнуть
усі живі створіння, всі ростини
і без твоєї ласки замирають.
А прийдеш ти, убори пишні вдягнуть
садки, ліси, і гори, і долини,
і співи щастя в гаї залунають.
1Сонет — вірш із 14 рядків, розбитих на два чотиривір
ші та два тривірші.
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І До кого звертається поет у вірші? Що його хвилює?
• Знайди в тексті вірша рядки, в яких звучить прагнення
автора наблизити прихід весни. Як поет переконує, що
вже пора прийти весні?
• Назви епітети й слова в переносному значенні, які поет
використовує у вірші. Прочитай рядки, у яких поет описує
землю в очікуванні весни і якою її уявляє.
• Чим особлива форма вірша? Скільки всього рядків і по
скільки рядків у стовпчиках?
•к'к'к

Веселиться земля,
зеленіють поля,
розвилися1 гаї і діброви;
соловейко в садку
тьохка пісню дзвінку;
од квіток дух несеться чудовий.
А повітря легке
і проміння палке
в серці мрії роєм підіймають;
і мов сила нова
у грудях прибува,
і в душі якісь співи лунають.
Все збудилось од сну,
зустрічає весну...
І розкішна природа Вкраїни
у величній красі
вабить погляди всі,
наче личко вродливе дівчини.

І Які почуття, викликані приходом весни, передав поет?
Прочитай рядки, у яких звучать радість, захоплення кра
сою природи, відчувається народження нових мрій.
• Знайди в тексті вірша епітети, порівняння, слова в
переносному значенні.
1Розвилися

тут: вбралися в зелень.

• Прочитай вірш виразно. Спробуй «почути» музику до
його слів.
Робота в групі. Прочитайте один одному по одній строфі вірша з пам’яті.

Чи знаєш ти?
Музику до «Веселиться земля...» та багатьох інших вір
шів Володимира Самійленка написав композитор Кирило
Стеценко. Він також написав і музику до «Вечірньої пісні»,
що відома як колискова.
*§Й НАТАЛЯ ЗАБІЛА
Наталя Забіла народилася в Петербурзі. Дів
чинка зростала в атмосфері захоплення ху
дожнім словом, музикою, живописом, і це
вплинуло на її розвиток, художні смаки.
Вона багато читала і вже в дитинстві про
бувала писати вірші, казки, оповідання. Пи
сала, як пізніше зазначить Наталя Львівна,
«сама для себе, не надаючи серйозного значення цій
справі і аж ніяк не гадаючи робити з цього свою основ
ну професію». Проте все своє життя вона віддала дитя
чій літературі.

ВЕСН А
Ось іде весна ланами,
Перелогами, лісами.
Де не ступить — з-під землі
Лізуть паростки малі.
Як опустить вниз правицю —
Зеленіє скрізь травиця.
Як лівицю підведе —
Всюди листя молоде.

На берізку гляне зблизька —
У сережках вся берізка,
До верби підійде — ба! —
В білих котиках верба.
А як здійме руку вгору
До блакитного простору —
З кожним помахом руки
Линуть з вирію пташки.
Розквітають в луках квіти,
Зеленіють в лісі віти.
Все зелене, молоде...
За весною літо йде!

Прочитай вірш, супроводжуючи промовляння рядків
рухами рук.
• Прочитай усі рядки, у яких описано колір весни.
• Опиши картини, які тобі вдалося побачити, читаючи
вірш.
• Визнач настрій вірша, прочитай його з пам’яті.
Я

ІІЛАТОН ВОРОНЬКО
Платон Воронько народився на Сумщині.
Він писав для дорослих і для дітей. Його не
повторні поезії для дітей здобули справжню
славу.
Важучі кетяги краси
Галузки вигнули бузкові,
Немов не справжні, а казкові
Суцвіття з перлами роси.
За день обламана, тонка
Стирчала гілочка бузкова.

Краса — то ноша нелегка,
Коли несправжня,
Не казкова.

Якою тобі вдалося «побачити» розквітлу гілку бузк
за рядками першої строфи? Якою за рядками друге
строфи?
* Як ти думаєш, для кого написаний цей вірш: тільки длі
дорослих? Тільки для дітей? Що найважливіше хотів ска
зати поет своїм читачам?
Т Й АГНІЯ ВАРТО
Агнія Варто — російська дитяча поетеса
Вона народилася в Москві. Батько читаї
доньці з пам'яті байки Івана Крилова, на
вчив її читати, надихнув до творчості. Агнй
почала писати вірші.
ВЕСНІ НАПЕРЕКІР
Під променями ніжними
На сонці тане лід.
Але дівчатко з лижами
Виходить із воріт.
Зустрічні кажуть: — Ти куди?
Поглянь-но, скільки скрізь води!
Вода береться брижами,
Але дівчатко з лижами
Іде спускатись з гір
Весні наперекір!
Іде додому ледь жива,
Та запевняє всіх:
— Погода гарна, зимова!
Такий чудовий сніг!
Я, мабуть, погуляла б ще,
Та лижі муляли плече!
Переклала .і російської Наталя Забілі

Доведи, що поетеса з гумором описує дівчатко. Які рядки
вірша про це свідчать?
Робота в парі. Прочитайте спочатку вірш в особах, а
потім розіграйте розмову.
і*

І'

СТЕПАН ЖУПАНИН
Степан Жупанин народився на Закарпатті.
Серед його творчого доробку чимало ско
ромовок, дитячих закличок, віршованих
оповідань, що склали 25 збірок. Понад сто
поезій Жупанина стали піснями.
МУЗИКА ДОЩУ

Літній дощ
іде над гаєм, лісом
і стає
веселим цимбалістом1.
В’ють краплини-молоточки
срібно,
тихо, лунко,
густо, а то й дрібно,
мов по струнах,
по долоньках листя, —
і вже лине
музика троїста.
*
Повтори словами вірша, як
ках.

Грає дуб
на барабані пружно,
а на скрипках —
дві ялини дружно.
Басовитий
грім згори озвався,
аж луна
навколо рознеслася.
А осика
плеще у ладусі
дощовій
зеленодзвонній музі2.

б’ють краплинки по листоч

1Цимбаліст — музикант, який грає на цимбалах. Цимбйли — старовинний музичний інструмент, на металевих
струнах якого грають, ударяючи молоточками або палич
ками.
2
Муза — тут: творчість, мистецтво.
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• 3 ким порівнює поет дощ? Що підказало поету такиі
образ?
• Із чого складається троїста музика? Чому саме осию
плеще в долоні музиці дощу?
• Вибери забарвлення голосу, визнач силу голосу і темп
логічні наголоси, паузи і виразно прочитай вірш.
МГ
ТАМАРА КОЛОМІСЦЬ
Тамара Коломієць народилася на Черкащи
ні. У її творчому доробку — понад ЗО збірої
оригінальних казок, віршів, небилиць, лі
чилок, смішинок, загадок. Найвідоміші ї
книги: «Починаються дива», «Жмурки»
«Пісенька про гнома», «Пісня джерельця»
«Дощик-накрапайчик».
ЛІТО
Липа, липа зацвіла! —
Засурмила всім бджола. —
Гей, злітайтеся, подруги,
У гайок на край села.
Там уже не видно віт,
А лише пахучий цвіт.

Наберем багато меду.
Вирушаймо ж у політ! —
Бджоли з пасіки летять,
Липі крону золотять.
І здається, що у липи
Віти струнами бринять.

Що тобі вдалося «побачити», що «почути», які запахі
відчути, читаючи вірш?
• Прочитай рядки, які звучать музикою. З якими рядкамі
вірша Степана Жупанина вони перекликаються?
• До яких рядків вірша можна виконати малюнок? Як
фарби ти візьмеш?
Робота в парі. Прочитайте рядки вірша з пам’яті. По чер
зі перекажіть зміст вірша.

САМУЇЛ МАРІНАК
Самуїл Маршак — російський поет, пере
кладач. Дитинство і шкільні роки провів у
містечку Острогозьке під Воронежем. На
вчався в Англії, багато подорожував пішки
по Англії, слухав англійські народні пісні,
перекладав. Повернувшись у Росію, видав
свої перші віршовані дитячі книги.
ДОЩ
По небу голубому
Проїхав гуркіт грому,
І знову все мовчить.
За мить нам чути й видко,
Як весело та швидко

По всім зеленім листі,
По всіх дахах у місті,
По відрах і по лавах,
По квітах і по травах
Веселий дощ лящить1.

Переклав з російської Грицько Бойко

««І Прочитай другий рядок, виділяючи голосом звукопис,
тобто так, щоб було чути гуркіт грому.
• Прочитай про дощ так, як підказує автор: весело та
швидко. Поміркуй, чому дощ названо веселим.
• Розглянь фото. Порівняй зі змістом вірша.

1Лящйти

видавати різкі, пронизливі звуки.

СВІТ ПРОЗИ

ЛЕСЯ ВОРОНИНА
Леся Воронина — письменниця, журналіс
ка. Народилася в Києві. Росла допитлива
й кмітливою дитиною. Дуже рано поча
складати різні фантастично-гумористич
таємничі історії.
ТАЄМНИЦЯ ПУРПУРОВОЇ ПЛАНЕТИ
(Фантастична повість)

Частина друга
Космічні перегони
Розділ перший,
у якому я надягаю смішну шапочку
і потрапляю в халепу
Я помітила: коли стає сумно і здається, що весь сі
тільки й думає, як вигадати для тебе якусь капосі
варто зупинитися на мить, замружити очі і уявити що
гарне. Наприклад, яскраву-яскраву веселку. Ту, що
бачила минулого літа після зливи. Або згадати, я
блукаючи лісом, раптом вийшла на галявину, порос
синіми, немов небо, дзвіночками.
Або як одного разу тато розбудив мене раненько
неділю і взяв із собою в політ на машині, що живить
сонячним промінням.

Не вірите? Але зі мною все це й справді було. І весел
ка, і дзвіночки, і дивовижний політ.
У той недільний ранок ми тихенько вислизнули з
дому, щоб не розбудити маму.
Я посадила в рюкзак свого улюбленого кота Гарбузи
ка, і розумна тварина навіть не нявкнула, вмощуючись
на дні рюкзака.
Тато по-змовницькому підморгнув мені, тихенько
причинив двері, і за мить ми вже мчали до експеримен
тального полігону на надшвидкому татовому скутері.
— Одягни це, — сказав тато, подаючи мені через
плече якусь дивну шапочку з кумедними плетеними
навушниками.
— Навіщо? — здивувалась я. Адже надворі було
тепло і ось-ось мало зійти сонце.
Але тато озирнувся і так суворо глянув на мене, що
я вмить натягла на голову чудернацьку яскраво-синю
шапочку.
І одразу ж мені у вуха вдарила ціла злива звуків. Ці
звуки то зливалися у суцільну мелодію, то з них про
ривалися окремі вигуки:
— Ану забирайся!
— Це моє гніздо!
— Яка у вас чудова зелена пір’їнка на хвості...
І раптом я зрозуміла, що чую голоси пташок, повз
яких ми проносимося на скутері. І найдивнішим було
те, що я ті голоси РОЗУМІЛА!
— Не дивуйся, це мій маленький винахід-УПС —
Універсальний Перетворювач Слів, — пояснив тато.
Я завжди знала, що мій тато винахідник, та вважа
ла, що його винаходи можуть зрозуміти і використову
вати лише такі ж розумні бородаті дядечки-учені, як
він.
Але я не уявляла, що він може створити ось таку
чарівну шапочку, яка здатна розшифровувати мову
будь-яких живих істот.

Проте розпитувати про це тепер було незручно. Тат
так поспішав, що його надшвидкісний скутер летів п
широкій автостраді з шаленою швидкістю.
Зненацька з навушників до мене почали долинат:
якісь похмурі, хрипкі звуки. Я мимоволі потяглася д
УПСа, щоб якомога швидше зірвати його з голови. Ал
раптом розібрала слова і почала уважно прислухатис
до тих неприємних, грубих голосів.
— Щуре, чуєш мене? Об’єктів двоє. Вони рухаютьс
на захід. За сорок п’ять з половиною секунд будуть біл
засідки, — прохрипів один голос.
— Слухаюсь, володарю Краш! — по-зміїному проск
чав інший.
«Мабуть, десь поруч працює телевізор, і татої
навушники випадково вловили уривок із якогось фаі
тастичного фільму», — подумала я і міцніше вхопил;
ся за поруччя скутера.
Ми ось-ось мали прибути на випробувальний пол
гон, і я перестала слухати хрипкі голоси у навушника
і пильно вдивлялася у навколишні краєвиди, щоб і
пропустити входу до секретного полігону, замаскован
го серед лісу.
Та раптом я відчула, що якась невидима сила пі
кидає наш легенький скутер догори, мої руки випуск
ють поруччя, і я, безпорадно дриґаючи руками й ног
ми, лечу кудись у безвість.
Останнє, про що я встигла подумати, було: «Як т і
бідолашний Гарбузик? Якщо рюкзак злетить у мене
спини, мій відважний кіт впаде на землю і розіб’ється
іш ь

Розкажи, що про себе повідомила героїня повісті. Які
ти її уявляєш? Чим вона викликає симпатію?
• Розкажи, що зі слів дівчинки тобі стало відомо пре
тата. Куди поспішали тато з донькою у вихідний день?
• Прочитай рядки, у яких відчувається наближен
якоїсь небезпеки.

Розділ другий,
де я знайомлюся
з представником могутньої цивілізації Щуром
і стаю заручницею
Прокинулась я від того, що в очі мені бив сліпучий
промінь. Спробувала підвестися, та виявилося, що я
міцно прив'язана до ніжок незручного твердого крісла.
Добре, хоч головою могла ворушити.
Озирнулася навколо і побачила, що поруч зі мною в
такому ж кріслі сидить тато. Видно, він також щойно
прийшов до тями й здивовано озирався, намагаючись
зрозуміти, куди ми потрапили.
Раптом щось біля моїх ніг заворушилося, і я поміти
ла, що з мого рюкзака, який валявся біля крісла, обе
режно вилазить живий і неушкоджений Гарбузик.
Розумний котяра сторожко оглянув приміщення, в яко
му ми так несподівано опинилися, а тоді тихенько заліз
під моє крісло.
— Олю, не бійся, — тихо промовив тато, але я від
чувала, як він хвилюється.
— Тату, що з нами сталося? Що це за місце? — так
само тихо запитала я в тата, та в цю мить почула, як
по твердій підлозі кімнати цокають чиїсь пазурясті
лапи.
У мене від хвилювання перехопило подих, і тут на
світло вийшла якась дивна істота, вдягнена у сірий
комбінезон. Я придивилася й мало не зойкнула з пере
ляку.
Ця істота була схожа на великого вусатого пацюка.
Але пацюк той був завбільшки з дорослу людину. Він
мав яскраву рожеву шерсть, великі, як лопухи, вуха і
рухливий хоботок, що весь час до чогось принюхував
ся. А на носі його виблискували круглі окуляри.
— Професоре Чайка, — хрипким голосом заговорив
велетенський пацюк, звертаючись до мого тата, — нам
стало відомо, що ви зробили геніальне відкриття —
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створили літальний кппрпт, що живиться сонячно
енергією. Тому ми були (імуіііоні, так би мовити, запр<
сити вас у гості на наш космічний корабель, хі-хі... Промовивши останні слона, пацюк в окулярах огиді
ошкірився й захихотів.
— Хто ви? — спокійно запитав у єхидного пацюї
тато. — І чому так дивно запрошуєте в гості — викр
даєте людей просто посеред дороги?
— Ми — представники могутньої цивілізації, мен
канці планети Морок, — озвався пацюк. — І хай вас і
дивує, що я вільно розмовляю вашою мовою. Най
знання безмежні! — Тепер він говорив цілком серйозн
не робив огидних гримас, не хихотів і не шкірився.
— Наш господар, Великий Володар Темряви Край
хоче бачити тебе, жалюгідна слабка людино. Ти маті
меш честь служити йому. А за це він подарує житі
тобі і цій істоті, — пацюк недбало махнув пазуристо
лапою, на якій сяяв величезний діамантовий перстен
у мій бік. — Здається, у вас, у людей, заведено пікл;
ватися про своїх нащадків?
— Що за дурниці? Цього просто не може бути! Ві
це мені сниться, — обурено скрикнув тато й стріпну
головою, ніби намагаючись пробудитися від страшної
сну.
Та видиво не зникало.
Гігантський пацюк наблизився до тата, схопив<
лапами за спинку крісла на коліщатках, в якому тс
сидів, і покотив його кудись у глиб темного довго:
коридору.
Я залишилася сама. Вірніше, не сама, а з Гарбуз
ком, що сховався у мене під ногами. Переконавшис
що пацюк в окулярах відійшов досить далеко і не моя
мене почути, я тихо свиснула.
В ту ж мить з-під крісла, до якого я була прив’язаі
міцними мотузками, вигулькнула руда симпатичі
морда мого кота.

Мені нічого не довелося пояснювати. Кмітлива тва
рина кинулася розплутувати зубами вузли на мотузках,
і вже за кілька хвилин я була вільна.
— Гарбузику, треба щось робити. Але найперше
спробуємо дізнатися, що це за місце, якнайшвидше
визволити тата й тікати звідси! — вигукнула я.
— Запа-мня-тай! Я тобі допоможу. Не су-мнявайся, — раптом пролунало у моїх вухах. Це був див
ний, ледь гугнявий голос, що ледь принявкував.
Спершу я навіть рота роззявила від подиву, адже
досі я чула, як говорить мій кіт, лише тоді, коли ми
разом опинилися на Пурпуровій планеті. Та я згадала,
що в мене на голові ще й досі надягнена татова чудодій
на шапочка-УПС.
Отже, вона перетворює Гарбузикове нявчання на
слова.
Я вхопила відважного котяру на руки й обережно
рушила в глиб коридору.

4^1 Розкажи, куди і як потрапили тато з донькою.
• Прочитай опис Щура. Яке ставлення він викликає до
себе?
• Як допоміг дівчинці татів винахід — УПС? Як, на твою
думку, будуть розвиватися події далі?
ОЛЕКСАНДР ДЕРМАНСЬКИЙ
НЕВИДАТНИХ ДІТЕЙ НЕ БУВАЄ
Якби ти знав, мій друже, як мені часом хочеться
знову, хоч на трохи, стати хлопчиком! Таке бажання
може видатися дивним, адже ти, напевно, навпаки мрі
єш бути дорослим, аби зробитися дужим, розумним,
незалежним...
Повір, усі дорослі, навіть страшенно розумні чи дуже
знамениті, ба навіть твої батьки, колись були малень
кими. І теж мріяли швидше вирости. А коли подорос
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лішали, то, як і я, згмдуюті. сноє дитинство, наче нейм
вірну казку.
Не віриш? От снм у них спитайся. Переконани
батьки розкажуть тобі цілу купу цікавого про свої дит
чі роки.
А я розповім кілька історій про п’ятьох хлопчакі
які, коли виросли, стали видатними людьми. І хто зна
може, у котромусь із них ти впізнаєш і себе. Бо, знаєі
бувають невидатні дорослі, але невидатних дітей і
буває.
З повагою - Сашко Дерманськх

Олександр Дерманеький у книзі серії «Життя видатні
дітей» розповідає про Авіценну, Олександра Суворов
Олександра Довженка, Уолта Діснея, Пеле.
ЧУДЕСНИЙ ОСОБНЯК
Коли Уолт натрапив на нього вперше, то подума
що досі спить і все йому сниться. Але ж ні, щойно в
розніс усі газети і тепер бігом повертався додому, щ<
не спізнитися до школи. Він же не міг уві сні так чіті
пам’ятати всі адреси, за якими з самого ранку сьогод
вже побував, щоб доставити свіжу ранкову пресу. І і
міг так прудко втікати від здоровецького чорного п
на Вест-стріт, бо ж уві сні ніколи й нікому швидко ві
кати не вдається: ноги не слухаються й наливають*
свинцем.
А тут Уолт чкурнув од того собацюри — ледь під
шов не погубив! Значить, не сон. Значить, цей фанта
тичний будинок за високою кованою огорожею — спра
жнісінький! І як це він, всюдисущий рознощик газе
досі й разу не втрапляв на цю вулицю?!
Вони вже півроку як переїхали. Відколи Уолтів бат
ко видужав, його фермерські справи в Марселайні чер
неврожаї велися кепсько, тому невдовзі він продав фе

му й разом з сім’єю перебрався в пошуках заробітку до
Канзас-Сіті. Там придбав невелику фірму з доставки
газет і долучив до роботи найменшого сина. Уолтові
вже виповнилося вісім років, тож він вважав себе дорос
лим і не протестував. Щоправда, важко було вставати о
пів на четверту ранку, але що вдієш, він же тепер ходив
до школи і скрізь мусив устигати.
От якось після роботи хлопчик щодуху мчав додому,
перестрибуючи калюжі на бруківці, аж раптом... Уолт
зроду не бачив подібної краси. Великий будинок пото
пав у зелених обіймах буйного саду. Часу роздивлятися
не було, тому він запам’ятав адресу й помчав далі,
поклавши будь-що прийти сюди згодом.
Сказано — зроблено. Одного вікенду, коли не треба
було йти до школи, Уолт примчав до загадкового маєтку.
Дім був старовинний, мав заокруглені вгорі вікна,
фігурні балкони, акуратну відкриту терасу з різьблени
ми колонами. До тераси від залізних воріт паркану вела
доволі широка доріжка, пообіч якої були рівнесенько
підстрижені кущі й подекуди стояли білосніжні статуї
янголят.
А довкола був небаченої краси сад — з дивовижними
альтанками, обплетеними виноградом, з таємничими
стежинами, що ведуть бозна-куди, десь у затінок роз
логих кленів і височенних ялин; з сонячними галявин
ками; з яскравою травою... І все це потопало в хвилях
квітів, бджіл і метеликів, і здавалося Уолтові фантас
тичною казкою, у яку будь-що треба потрапити.
І Там, мабуть, так цікаво блукати й ховатися, — мір
кував хлопчик, — а в будинку напевно є потаємні
кімнати з якимись чарівними речами, і на стінах там
повнісінько старовинних портретів. Як же мені залізти
й усе там дослідити!?»
Уолт пішов уздовж огорожі, він сподівався знайти
якусь лазівку. Щоб обійти довкола маєтку, хлопчику
знадобилось аж півгодини, але ніяким лазом у паркані
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й не пахло. Уолт буй н«і її тих, хто здається після пе
шої ж невдачі, він ионоїм по иасмутився.
— Що ж, — скааан сим собі, — піду через ворота.
Уолт ухопився за мнсинне металеве кільце, прич
плене до ніздрів кованої бичачої голови, й гучно зак
латав ним об ворота. По хвилі з будинку вийшов теї
ношкірий дворецький у синій, розцяцькованій срібн:
лівреї.
— Чого тобі? — спитав у хлопчика, підійшовши.
— Можна погратися у вашому саду? — спитав Уол
— Це приватна власність, хлопче, а не парк відп
чинку, — байдужо відповів дворецький. — Іди со
додому.
— Може, хоч скраєчку походити пустите?
— Авжеж, ні. Мене тоді господар витурить з робот:
— Навіщо одній людині стільки краси, якщо нею і
користуватися? — здивувався хлопчик. — Тут же мо>
на було б гуляти десяткам людей.
— Нічого не знаю, — вже роздратовано буркну
лакей, — годі базікати.
— Бувайте здорові, — кинув Уолт, розвернувся :
недбало насвистуючи* рушив далі.
Трохи відійшовши, завернув за магазинчик посуд
обійшов його кругом і знову вийшов біля неприступн
го паркану.
«Перелізу», — вирішив Уолт і подерся на загорож
Сяк-так він вибрався на самісінький верх, але зліз1]
униз не міг. Було високо й лячно. Трохи відсапавшис
хлопчик таки наважився. Він перекинув одну ноі
через паркан, а коли перекидав другу, то послизнувс
шарпонувся вниз і... відчув, що зачепився штаньм
Уолт безпорадно повис сторч головою й не міг з т»
нічого вдіяти.
— Допоможіть! Зніміть мене! — почав гукати хло
чик.
Через п’ять хвилин під парканом вже стояв т<
самий дворецький.

— А ти впертий, — сказав він і пішов по драбину.
Увечері мама, зітхаючи, зашивала драні синові
штанці й слухала Уолтову розповідь про чудесний буди
нок із садом.
— Знаєш, мамо, — рішуче промовив хлопчик, —
коли я виросту, то побудую гарний будинок і закладу
прекрасний парк з усякими розвагами. І клянуся, що
пускатиму погратися там усіх охочих.
— Гаразд, синку, — всміхнулася мама, — тільки ж
гляди, щоб усякі там уперті мрійники не лазили через
паркан. І не приходили додому в драних штанцях.
— У моєму парку, мамо, не буде ніяких парканів.
Обіцяю.

Чи знаєш ти?
Чи не кожна дитина на Землі знайома з веселим мише
ням Міккі Маусом, смішним качуром Дональдом, прекрас
ною Білосніжкою, веселими гномами та багатьма іншими
чудовими персонажами яскравих мультфільмів.
Тепер важко уявити світ дитинства й усе наше життя
без казок «великого чарівника», яким став бідний амери
канський хлопчик — Уолт Дісней. Він мріяв малювати, а
став більше, ніж художником, бо навчився оживляти свої
малюнки, почав створювати мультфільми ще коли анімаційне мистецтво тільки зароджувалося, проте залишив
по собі величезну й надзвичайно багату медіа-імперію. А
ще він таки створив свій грандіозний парк розваг — «Діснейленд», у якому вже побувало понад 250 мільйонів лю
дей з усього світу.
Прочитай опис будинку, який так привабив Уолта.
• Поява у світі «Діснейленду» є наслідком якої події у
житті Уолта Діснея?
• Які риси характеру були властиві Уолту Діснею в дитя
чі роки?
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І; П АОЛ А У Т ЕВСЬІСД

Паола Утенсі.кн народилася в Одесі. Е
сьменниця писала для дітей про те, і
давно вже минуло, та про сучасність, п
навколишній світ, про живу та неживу щ
роду. У її творах вражає глибока обізнаніс
в різних науках, надзвичайна любов до пі
роди.
ЛІСОВА АПТЕКА
Одного разу пішов Костик з дідусем і сестричк<
Зоєю на прогулянку в ліс. Поки йшли селом, до
малий слухняно ступав попереду дідуся. Коли ж зве
нули на лісову стежинку, подався вперед. Та й Зоя
втрималася, побігла на галявину, всіяну барвистиі
лісовими квітами. Дівчата — вони завжди так: тіль:
прийдуть у ліс, одразу починають квіти на букет або
віночок собі збирати.
Раптом Костик як закричить:
/ч и и и и и а
— Ои-иои-иои!
Дідусь і Зойка прожогом кинулися до нього. Що сч
лося? А то Костик перечепився через пеньок і поран
ногу. Що робити? Назад вертати? Шкода. Тільки
прийшли до лісу. А з ноги кров аж цебенить. — Боли
Ой, болить, — стогне Костик.
— Немає тут Айболита твого, — пожартував діду<
Глянув туди-сюди, нахилився і зірвав листочок по^
рожника. Подорожники завжди обіч стежок та до]
ростуть. Тому й таку назву мають.
Промив дідусь листочок водою, що ніс із собою у ПІ
шечці, приклав до пораненого місця, чистою хустк
кою обв’язав. Та й каже: онукові:
— От і все гаразд, нічого лякатись. Трохи спочиї
мо — й далі можна буде рушати.
Посідали на травичці, відпочивають.

— А що, якби по-о-дорожника не бу-у-ло? — спитав,
схлипуючи, Костик.
— Ми б тоді деревію до ноги приклали. Ондечкй бач,
він росте. Він, як і подорожник, кров зупиняє/, біль
заспокоює.
/
А кров тим часом справді перестала сочитися крізь
хустинку.
/
— Ти, діду, наче як лікар Айболить, без лДків мене
вилікував, — радісно вигукнув Костик. — І як ти
здогадався прикласти до моєї ноги подорожника?
— Здогадався? То не я, а народна мудрість здогада
лася. Про лікарські рослини люди знають з тих давніх
часів, коли ще не було ні справжніх лікарів, ані аптек.
Відомо, що п’ять тисяч років тому в країнах Стародав
нього Сходу вже існували книжки, у яких було описано
чимало лікарських рослин. Книжки ті були не паперо
ві, а глиняні. Тому й збереглися протягом тисячоліть.
Згадки про лікарські рослини трапляються і в ближчі
до нас часи, наприклад, в книжці, яку було написано
1073 року. Має та книжка назву «Ізборник Великого
князя Святослава Ярославовича». Отже, і в нашій кра
їні люди здавна цікавились лікарськими рослинами.
А ти кажеш, що це я здогадався... Костик аж рота
роззявив, слухаючи дідуся. Правду розповідає, а
здається — казку. Ще й книги якісь глиняні. Цікаво.
— Ліки ми в аптеці купуємо, а їх часто-густо з різ
них трав виготовляють. Пам’ятаєте, коли Костик десь
заблукав і мама так налякалася, що аж захворіла. То
вона пила краплі з квітів конвалії і кореня валеріани.
Це щоб заспокоїтись.
— Оксанчина бабуся завжди п’є якісь краплі, — то
теж з конвалії? — поцікавилася Зоя.
— Буває, що і з конвалії. Але бабуся складніші ліки
приймає: з горицвіту, глоду та собачої кропиви. Цю
кропиву ще називають пустирником, бо росте вона на
усяких пустирях.
— Горицвіт! Він що, горить? — питає Костик.
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— Назва цієї квітки, миЛуть, походить від її жовтоп
кольору. Дуже користі рослина. Уперше горицвіт прі
захворюваннях серця почили застосовувати у народніі
медицині в Україні.
Поки дідусь усе іі,о розповідав, наші мандрівникі
вийшли на галявину. На ній яскраво-жовтими зірочка
ми розпустилися якісь квіточки.
— Яка дивна кульбабка, — зірвала одну з нш
Зоя.
— Це не кульбабка, а мати-й-мачуха. Вона тількі
схожа на кульбабку. Хороша рослина. І Костик пив і
неї настойку.
— Коли? — здивувався Костик.
— Може, забув, як узимку тобі бурульок та сніг;
посмоктати заманулося? Ну й застудився. Від кашлв
не тільки мати-й-мачуха дуже допомагає. І липовиі
цвіт та польовий мачок. Заварити їх в окропі й пити..
Та ти, Костику, мене не слухаєш.
Костик справді не дуже уважно слухав дідуся. У ци
мить його увагу відволікла червона ягідка.
— Дідусю, а можна її з’їсти?
— їж, Костику, їж. Але пам’ятай: їсти можна тількі
ті ягоди, які знаєш, бо між ними є й отруйні...
— А ми з Оксаною для своїх ляльок завжди ліки і
рослин готуємо, — засміялася Зоя, простягаючи руку
щоб зірвати кілька жовтих квіточок, що росли на одніі
стеблині.
Костик підбіг, щоб і собі зірвати таку стеблину, ал<
зірвав лише одну квітку. Подивився на неї. Трохі
пом’яв у пальцях. Що таке? На пальцях утворилисл
плями, та не жовті, а фіолетові.
— Що, онучку, здивувався? Оця рослина лікує різн
шлункові захворювання. Зветься вона — звіробій, аб<
заяча крівця. Звуть її ще й травою від 99 хвороб. Справ
ді, це чудесна рослина. Відвар з неї можна пити, можи
й до рани прикладати. От він який, звіробій!
— А ним можна й звіра вбити? — запитав Костик.

—
Ні, назва його не пов’язана з убивством. Не мис
ливці її вигадали. Казахи звуть цю травичку «джерабай» — «цілитель ран». А вже джерабай люди, певно,
переінакшили на звіробій. Та не один звіробій Допома
гає, коли заболить шлунок. Допоможе й відвар дубової
кори, деревію та ще багатьох інших рослин.
Мабуть, дідусь ще багато чого цікавого розповів би
Костикові й Зої. Розповів би, чому ці рослини треба
сушити у затінку, а вже потім здавати до аптеки. Але
діти раптом побачили такого гарного метелика, що Кос
тик забув про поранену ногу і побіг метелика наздога
няти. А за Костиком — і Зоя.
Шкода... Бо кожному не завадить якнайбільше
знати про нашу зелену аптеку. У житті — як на довгій
ниві. Дивись, ще й у пригоді стане...

Назви персонажів оповідання.
• Що трапилося в лісі з Костиком? Як йому допоміг дідусь?
• Про які лікарські рослини дізналися діти?
• Відшукай і прочитай у тексті всі наукові відомості про
лікарські рослини.
• У яких рядках науково-художнього оповідання переда
но основну думку? Прочитай їх і поясни.
Робота в групах. Розкажіть, про які рослини і що саме
дізналися з оповідання. Висловте міркування, чому воно
має назву «Лісова аптека».
ПАУСТОВСЬКИЙ
VКОСТЯНТИН
---------------------------------------------------------------Закінчено знайомство з творами україн
ських письменників. Звичайно, це маленька
краплинка в морі української літератури.
На зустріч із тобою чекає багато творів
світової літератури. Прочитай оповідання
про норвезького композитора Едварда Гріга. Його написав російський письменник
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Костянтин Паустоисмсий. Читай уважно, намагайся
зрозуміти, як народжуються музика, яке значення вона
має в житті людини.
КОШИК З ЯЛИНОВИМИ ШИШКАМИ
(Скорочено)

Композитор Едвард Гріг восени часом жив у лісах
неподалік Бергена.
Усі ліси гарні з їх грибним повітрям та шарудінням
листя. Але особливо гарні — гірські ліси біля моря.
В них чути шум прибою. З моря завжди приносить
туман, і від значної вологи буйно розростається мох.
Він звисає з гілок зеленими пасмами до самої землі.
А ще в гірських лісах живе, наче птах-пересмішник,
весела луна. Вона тільки й жде, щоб підхопити будьякий звук та й швиргонути1 його через скелі.
Якось Гріг зустрів у лісі маленьку дівчинку з двома
кісками — лісникову дочку. Вона збирала в кошик яли
нові шишки.
Стояла осінь. Коли б можна зібрати все золото й
мідь, які є на землі, й викувати з них тисячі тисяч
тоненьких листочків, то вони склали б лише мізерну
частинку тих осінніх шат, що сповивали гори. Та й
коване листя здавалося б надто цупким проти справж
нього, особливо осикового, листя. Всі знають, що оси
кове листя тріпоче навіть од пташиного свисту.
— Як тебе звуть, дівчинко? — спитав Гріг.
— Дагні Педерсен, — стиха відповіла дівчинка.
Відповіла вона стиха не з переляку, а від збентежен
ня.
Злякатись вона не могла, бо в Гріга очі сміялись.
— От лихо! — сказав Гріг. — Нема чого тобі подару
вати. Я не ношу в кишені ляльок, ані стрічок, ні окса
митових зайчиків.
1Швиргонути — різко, з силою кинути.
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—
У мене є стара мамина лялька, — відповіла дівчин
ка. — Колись вона заплющувала очі. Отак!
Дівчинка повільно заплю
щила очі. Коли вона їх знов
розплющила, то Гріг помітив,
що зіниці в неї зеленкуваті і в
них блиском відбивається осін
нє листя.
— А тепер вона спить з роз
плющеними очима, — зі смут
ком додала Дагні. — У старих
людей поганий сон. Дідусь
також цілу ніч крекче.
— Слухай-но, Дагні, — ска
зав Гріг, — я придумав. Я пода
рую тобі одну цікаву річ. Але
тільки не зараз, а років через
Ілюстрація
десять.
Михайла Тімакова

Т

Як ти думаєш, що вирішив подарувати Гріг дівчинці? Чому
він відклав подарунок аж на десять років?

Дагні навіть сплеснула руками:
— Ой як довго!
— Розумієш, мені треба ще її зробити.
— А що воно таке?
— Дізнаєшся потім.
— Хіба за все своє життя, — суворо спитала Даг
ні, — ви можете зробити лише п’ять чи шість іграшок?!
,Гріг зніяковів.
— Та ні, це не так, — одказав він. — Я зроблю її,
може, за кілька днів. Але таких речей маленьким дітям
не дарують. Я дарую тільки дорослим.
— Я не розіб’ю, — благально сказала Дагні та смик
нула Гріга за рукав. — І не поламаю. От побачите!
У дідуся є іграшковий скляний човен. Я витираю з ньо
го пил і ні разу не відбила навіть крихітного шматочка.
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«Вона зовсім мене наплутала, ця Дагні*, — зі ему
ком подумав Гріг і монин то, що завжди кажуть доро
лі, коли потрапляють у поаручне становище пер<
дітьми:
— Ти ще маленька й багато чого не розумієш. Навчи*
терпіти. А тепер давай кошика. Ти його ледве т я г н є е
Я проведу тебе, і ми поговоримо про щось інше.
Дагні зітхнула й віддала Грігові кошика. Він справ,
був важкий. У ялинових шишках чимало смоли, і тол
вони набагато важчі від соснових.
Коли серед дерев вигулькнула хата лісника, Гр
мовив:
— Ну, тепер ти добіжиш сама, Дагні Педерсе:
У Норвегії чимало є дівчаток з таким ім’ям та прізв]
щем, як у тебе. Як звуть твого батька?
— Хагеруп, — відповіла Дагні й, наморщивши чол
спитала:
— Хіба ви не зайдете до нас? У нас є вишивана ск
тертина, рудий кіт і скляний човен. Дідусь дозволиг
вам узяти його в руки.
— Спасибі. Зараз мені ніколи. Прощавай, Дагні!
Гріг пригладив дівчинці волосся й попрямував ;
моря.
Дагні, насупившись, дивилася йому вслід. Кошиї
вона держала боком, з нього випадали шишки.
«Я напишу музику, — вирішив Гріг. — На титул
ному аркуші1 звелю надрукувати: “Дагні Педерсен дочці лісника Хагерупа Педерсена, коли їй виповнит
ся вісімнадцять років” ».

Де композитор Гріг зустрів дівчинку? Якою у ТВОЇЙ у9
була ця зустріч?
• Знайди в тексті опис гірських лісів та осені. Які худо»
засоби використав письменник?
1 Тйтульний аркуш — перша сторінка книжки, на як
надруковано заголовок, ім’я автора, рік і місце видані
тощо.

• Який подарунок композитор вирішив зробити дівчинці?
Як ти гадаєш, чому він їй про це не сказав?
• Доведи рядками з тексту оповідання, що Дагні була
щирою, довірливою, відвертою.
У вісімнадцять років Дагні скінчила школу. З цієї
нагоди батько послав її погостювати у своєї сестри Магди. Магда була театральною кравчинею. Її чоловік
Нільс служив у тому театрі перукарем.
Дагні часто ходила в театр. Це було захоплююче
заняття. Але після вистав Дагні довго не спалось, і вона
іноді навіть плакала у своїй постелі. Налякана цим,
тіточка Магда заспокоювала Дагні. Вона казала, що не
можна безоглядно вірити в те, що діється на сцені. Маг
да наполягла, щоб Дагні для різноманітності пішла на
концерт.
Був теплий червень. Стояли білі ночі. Концерти від
бувались у міському парку просто неба. Концерт почав
ся після звичайного вечірнього пострілу зі старої
гармати в порту. Постріл відзначав захід сонця.
Хоч уже й настав вечір, але ні диригент1, ні орке
странти2 не вмикали лампочок над пультами3. Вечір
був такий ясний, що ліхтарі, які сяяли між галузками
лип, було засвічено лише для того, щоб надати концер
тові пишності.
Дагні вперше слухала симфонічну музику. Вона дія
ла на неї дивно. Всі переливи й громи оркестру будили
в Дагні безліч картин, схожих на сни.
Потім вона стрепенулася й підвела очі. їй причулось,
ніби худорлявий чоловік у фраку, котрий оголошував
програму концерту, назвав її ім’я.
1Диригент — керівник колективу виконавців у оркестрі.
2Оркестрант — музикант, що грає в оркестрі.
3Пульт — тут: підставка для нот у вигляді похилої рам
ки на високій ніжці.
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— Це ти мене кликни, ШлІ.о? — спитала Дагні дяде1
ка Нільса, зиркнула па нього й зразу ж насупилась.
Дядечко Нільс диниж'Л па Дагні чи то з жахом, ч
то у захваті. Так само ж дивилась на неї, приклавши і
рота хустинку, тітонька Магда.
— Що сталося? — спитала Дагні.
Магда схопила її за руку й прошепотіла:
— Слухай!
Тоді Дагні почула, як чоловік у фраку сказав:
— Слухачі з останніх рядів просять мене повториті
Отже, зараз буде виконано славнозвісну музичну п’єс
Едварда Гріга, присвячену дочці лісника Хагеруг
Педерсена Дагні Педерсен з нагоди її вісімнадцяті
ліття.
Дагні зітхнула так глибоко, аж їй заболіло в грудя:
Вона хотіла стримати цим зітханням сльози, що підст;
пили до горла, але це не допомогло. Дагні схилилась
затулила обличчя долонями.
Спочатку вона нічого не чула. У душі її шаліла бур;
Потім вона нарешті почула, як рано-вранці співає сопі.
ка й, відповідаючи їй сотнями голосів, відгукуєтьс
струнний оркестр.
Мелодія росла, здіймалась, бушувала, як вітер, рин;
ла по верховіттю дерев, зривала листя, хитала трав;
хльоскала в обличчя студеними бризками. Дагні відч;
ла рух повітря, що йшов од музики, і змусила се(
заспокоїтись.
Так! Це був її ліс, її вітчизна! Її гори, пісні дударі
ків1, шум її моря!
Скляні кораблі пінили воду. Вітер сурмив у їхні
снастях. Цей звук непомітно переходив у передзві
лісових дзвіночків, у свистіння птахів, що кружляли
повітрі, в аукання дітей, у пісню про дівчинку. Дагі
чула цю пісню у себе в горах.
1Дудйрик — той, хто грає на дудці, сопілці.

То, виходить, це був він! Той сивий чоловік, що допо
міг їй донести додому кошика з ялиновими шишками.
Це був Едвард Гріг, чарівник і веселий музйка! І вона
докоряла йому, що він не вміє швидко працювати.
Так ось той дарунок, що його він обіцяв їй через
десять років!
Музика стихла. Спочатку звільна, потім дужчаючи,
загриміли оплески. Дагні встала й поспішила до виходу
з парку. Всі оглядались на неї. Можливо, комусь із слу
хачів спало на думку, що ця дівчина була тією Дагні
Педерсен, якій Гріг присвятив свій безсмертний твір.
«Він помер! — думала Дагні. — Чому?» Коли б мож
на побачити його! Коли б він з'явився тут! З яким тре
петним серцем вона побігла б йому назустріч, обняла
його за шию, припала б мокрою від сліз щокою до його
щоки й сказала б тільки одне слово: «Спасибі!». «За
що?», — спитав би він. «Я знаю... — відповіла б Дагні. — За те, що ви не забули мене. За вашу щедрість.
За те, що ви мені відкрили те прекрасне, чим повинна
жити людина».
За перекладом з російської Надії Орлової

Які почуття переживала Дагні під час концерту? Чому її
так схвилювала музика?
• Як дівчина хотіла подякувати композиторові за подару
нок?
• У яких словах Дагні зосереджено основну думку тво
ру? Прочитай.
• Поміркуй, чому оповідання має таку назву. Пригадай,
як у композитора виник задум написати музику.
• Що тебе вразило в цьому творі? Яке відкриття вдалося
зробити для себе?
• Вибери завдання:
1) підготуй розповідь про норвезького композитора
Едварда Гріга;
2) опиши осінній гірський ліс;
3) поясни, чому оповідання має назву «Кошик з ялинови
ми шишками».

СВІТ
ГУМОРИСТИЧНИХ ТВОРІВ

Невеликі гумористичні художні твори називаю1]
ШШ смішинками, сміховинками, веселинками. Часі
їх друкують у журналах, зокрема й у дитячих. Яки
тобі властиве почуття гумору, то читання запропонові
них діалогів поліпшить твій настрій.

Гумор у літературних творах
Павло Глазовий
НАЙКОРОТША ПІСНЯ
Стародавній жарт

Везли з Криму чумаки повні хури солі.
Сумно рипали вози у широкім полі.
Ой їхали чумаки та пісень співали,
Бо добрячі голоси й підголоски мали.
Хтось затягне-заведе на переднім возі,
І підхоплять ті слова по усій дорозі.
Лиш один чумак мовчав. Звісив з воза ногу
Та й куняв собі, дрімав майже всю дорогу.
І незчувся, як біда сонного спіткала:
На ходу його нога в колесі застряла.
— Ой но-о-га! — від болю він загорлав щосили.
— Ой но-о-га! — всі чумаки хором підхопили
Та й замовкли, бо тюхтій, дякуючи богу,
Вчасно з колеса устиг висмикнути ногу.

Те, що нога чумака потрапила в колесо, не смішно. А и
ж викликає сміх?

Іниа Кульська
Творчість Інни Кульської різноманітна, багатожан
рова. Упродовж багатьох років письменниця знаходить
дорогу до запитів і розуму дітей, знаходить для них
дорогоцінні скарби слова, приказки, пісні, казки, ско
ромовки, які так влучно, доступно передають своєрід
ність дитячого світу і душі народної.
Микола Сингаївський

СНІГОНАВТИ

<

Жартуючи, три братики
Виходили на лід:
— Санчата в нас — крилатики,
Гордість снігонавтики,
Реактивний хід!
От ми зараз — буде видко! —
На космічній першій швидко...
З тим санчата — тільки блись! —
По-ко-тили вниз.
Мчали швидко, мов ракета,
Та, як скочили з горбка, —
Три брати
У три замети
Полетіли сторчака!
Перший встав: — Аварія...
У снігу чи в хмарі я? —
Другий мОвив: — Диво з див —
Астероїд нас підбив!
— Ні, — ледь-ледь із кучугури
Витяг ногу третій брат: —
Підвела апаратура,
Схибив тормоз-автомат!..

■Щ& 3 яким настроєм виходили три братики з санчатами?
• Як вони пояснювали, чому полетіли у замети сторчака?
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