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1

чій дюбові, в до вір 'J' дптпІпr пайбіль па
да :ма.1і за її oniгJ і ТJ.юбов.
Та н
заВ$І)ДИ 1 t J' був· .. н , в і ді1и одп(. ь:о 
во ДО рі і ЧС.1НЇ.
Є дітп, Щ() н
сл~1~ · ·.ють ~It ty, роб~ ять збит 
ки, не че. tно по во ятІ сн. І ·rака поведнп·t дн
тuни-т
найб"льшпй бі.1ь . я . tам І.
анпй в пнок дптпнu npa · серц
ta'I р ·. :му I'J ь
матір. Б
кожна ма 1а . оч , що . . її нтпnа не
тільк
буда доброю. а щ б була nайкр щ ю!

С:кільни труду мама доклада
сгількn
здоров'я збавляє, щоб попра·г . пошити,

часу,
паце

рувати для дnтпнп, щ б дuтин
Ч1 C'l сnька оха
йна бу.1а. А є діти, щ то
труду н шану1 ть.
Шматують одяг, брудnять і ма.rі нової ро
тп
завдають.

Не 1:а н
світі дптини, ЯІ~а б n
маму але не кожна дптиnа в~1і
мі показати.

свою
в ~ tа-

Най inm д тnна по:н: л·
св
1 бов ма ti,
колn буд
слухня а. ч мнl, бу с п·1 t'я1нтп ~~а
мині заввагn, м, мuну на пу.

Діти! Шануйт маму! Ш н~ 'J
.. 1 мuні тру и
для вас, опік~т, науn~' .. tu.n ~' ш кv.

Па. r'ят· йт , що м ма для вас
.t~I нькнх
ТЇЛЬІ<
Д бра бажа і ТЇЛЬRП Пр
б ро ДЛЯ BUC
дбас.
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Гарна мамочка Ганнусі,

Ма-ма, ма-ма!
Мама, мама, мама, ма!
Вимовляти, чи писати,
Чи читати, чи співати
Слова кращого нема.
Чи сюди, чи туди.
Чи то хліба, чи води,
Чи сорочку, чи штанята,
Все до мами-не до тата;
Там безпечно від біди.
Мамо-на, мамо-дай!
Бо ти мама на те, знай!
Заталапав чоботята,
Щоб сховатися від тата,
Ти до мами утікай!
Посварить, покричить,
Поцілує, тай мовчить.
А як може трошки часом

Іще краща-Степанця,

Та а усіх мамів найкраща,'
Найлюбіша

-

це моя.

Вранці, як розкрІJЮ очі,

Є калачик, молочко,
Цілий день із рук матусі
Дістаю саме добро.
Дав

Господь

Бачу,

знаю

мами
не

нам

добрі,

одну,

Та з усіх- моя найліпша,
Я її найбільш люблю.
:мама чеше, убирає,

Бачить, вчить цілий деньок.

По штанятах вдарить пасом,
То не дуже це болить.
Той щасливий, той живе,

А при зіроньках співає

В кого рідна мати є;
Той біди вже не зазнає,
Бо про нього мати дбає
Веа турбот такий росте.

Боже, вислухай дитину,

Колискових пісеньок.

І прийми молитву цю

Збережи в здоров'ї, в щасті
Любу мамочку мою.

Для

мами

Маленька ГВJІюся дуже заклопотана. Завтра
Свято матері. В дитячому садочку діти з вихо
вательками приготували імпрезу для мам. За
лю прибрали квітками. Завтра діти будуть віта

І спекли тістечка.
Тоді побігла Галюся додому, до тата.
тато дома був.

ти своїх мамів у садочку.
Але Галюся хоче своїй мамі ще якусь

для мами квітів. Заьтра ж мамине свято-про
сить Галюся.

при

ємну несподівавку зробити. Вона, сама Галюся,

Якраз

-Тату! Ходи за мною до садівника, купимо

дуже любить тістечка.
Але не зможе Галюся сама того зробити, ще

"Ходім, донечка!"- погодився тато. І пішли.
Купили гарний букет! Та не принесла його Га
люся зразу додому, а занесла до тітки Олі. Не
хотіла, щоб мама сьогодні побачила подарунки.
Завтра має бути мила несподіванка.
На другий день (саме на свято) Галюся вста

маа11енька.

ла

для своєї мами.
І вадумалася

Галюся: треба мамі гарних
квітів купити, 1..• як би тістечок спекти. Мама

Побігла до тітки Олі. "ТІточко! Олечка! Помо
~іть мені спекти для мами тістечок, я хочу
(;автра мамі подарувати .. -просить Галюсй.
,~добре, охоче!"-погодилася тітка.

І заходилися об~І працювати. ТІтуся Оля
сг.місп.lа тісто, розкачала ІІJІЯЦОК, а Гатося
п:rІ~1fпrкою кор2КІІКІІ виробляв, зверху на кожен

раненьно,

ще мама

спала. Рогбудила тата

і пішли разом до тітки Олі забрати подарунки
для мами. Вернули ся, тихесенько війшлИ до
хати. Галюся поставила на столІ -букет у гле
чику а водою. Бl.л.я букета тарітсу а тістечка

ми. А тоді ще вая.ла

паперу 1 написала ве.ли

:юоm друковаJПІМИ літерами:

ДЛЯ МАМИ.
Г&JDПІа С.

RO:;;>:к~r: ~JO.pMOJIJIДКY КJІаде.

ДІТИ! Якщо ви знаєте якусь цікаву казочку, або байку і
хочете, П{Об т·і знали інші діти, попросіть когось з дорослих,
щоб записав ·1у коротенько і надіслав до · видавництва газети

~сонечко».

·
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Коисвій

nташенят, тай нагодую дітей". -каже, орел
аж

затремтіла

вся. Та давай орла просить:

"Ор.ли.ку, голубчику! Там У.. лісі я .JIИmи.Jia сво
їх діто.к у гнізді. Не вбивай ІХ!.
"А якіж твої діти?" питає

ope.JI.

"Які мої діти? Найкращі!-каже сова.-як по
бачиш найкращих пташенят, ото й мої. Не чі
пай їх.

"~обре! .Не чіпатиму",-каже оре."І. Тай роз

летІлися, І кожен в своєму напрямі.

Орел. прилетів у ліс. Летить повз

Перепі.ТІКа- польова пташка. Гніздечко бу
дує просто на земді, в житі десь. Н~носить с~
хенькоі травиці, пір'ячка намастить І в.ив~де дІ

ток в тому гніздечку. Поки жито доспІє, І прий:

-

перепеленя~а вж~ виростуть І

розійдуться з гнізд~чка. СамІ

со~І раду дають.

А поки ще маленькІ. сидять у гнІздечку, пере

пілка-мама пильно їх доглядає і від небезпеки
охороняє.

дуб.

ч~~є

в дуплІ птаt;Пенята ~ть. Він туди заг.1янув,
а т~м . такІ поганІ пташенята
сидять-впря

чкатІ, НІС карлючкою.

Орел подумав собі-"Це певно не совиШ ді

ти; якісь дуже погані. А вона казала що її ді

ти найкращі"-тай забрав пташенят ~а

пожи

ву своїм дітям.

КО-!JИ це прилітає сова додому. Г.1.ЯНу..1а-не
м.а дІтей. Догад~лася ~ідна сова. що оре.1 п
дІтей забрав... С1ла бІля пустого гнізда та й

пла.че: "Бач.. як~ нечесний

оре..1.

Обімв

не

зачІпати мо1х д1тей,а ось бач-обдурив. А я ж

йому ~.ак. розказала ~ее гарно. К8.3а."Іа я ЙОМ)',
ЩО MOl ДІТИ НайкраЩІ".

Сові її діти здавалися найкращими.
Бо кожній мамі її дитина найкраща.

Перепіпка

де пора жати

3

• іі діти вайкращі

Коли зустрічає орла.
-Куди це ти летиш орле?-питає.
"Лечу поживи дітям шу.кати" каже орел.
-А чим же ти дітей годуєш?
"А чим же? От знайду в лісі гніздо пташине
.з··.-пташенятами. батьь:ів дома нема, я й заберу

потемніло,

1947.

мамІ

В лісі, в дуплі старого дуба жила сова. Виря
чката, ніс карлючкою... І вивела вона дітей.
Сидить біля них, любується, пестить їх. А вони
їсти хотять, пищать. Мусїла сова летіти
по
живу шукати. Та не летить далеко, боїться ді
тей самих JІИШИти надовго. Кілька днів прой
шло-біда сові. Нема що їсти дітям дати. Все,
що було по близу, визбірала вже сова, згоду
вала дітяи. Треба далі летіти. От і полетіла.

Сові аж в очах

ТРАВЕНЬ

Горобець і І<арась
Подрушилися караси.к з горобчиком. .JІітом

горобчи.к прилітав до річки і гукав:

-:-.Здоров був карасику! Як живеш? Цnірінь

ЦВІрІНЬ!

'

- Нічого, живу помаленьку,- казав 1\.арась.
Іди до ~ене в гості. Чудово в нас т;ут ва г..1и
бо.к~х мІс~ях. Вода тиха, всякої водяної тра

вицІ доволІ. Почастую тебе

жабиною

К8.ІІІАою

кає в протиде~ний від гніздеч.ка бік. Людина

і.крою, червяками, водяними комашками...
'
- Дя.кую, брате! Пішов би я до тебе. та нn
ди ~оюся. Ліпше ти лети до мене в гості під
стрІху. Я тебе почастую ягодами. В ~!ене ці
лий садок ягід. А потім роздобу;J..\. і ~=.~~ -.:J.::l. й

ЛюдИна чи звір думає, що от-~т пІймає 11, :а й

в рІчці, покупаємось.

Як надійде до гніздечка .близько. людина, :Ш

звір якийсь, перепілка вилІтає з :н•здечка, ПІд

летить близько-близько до несподІваного, небез
печного гостя крикне і кидається тікати. А ті
чи звір біжить доганяти переп1лку. А. вона од
летить трохи, та й на землю сяде,, нІби ..~вора.

далі біжить ії ловити. А пере!ІІ~ка в.се далІ та
далІ вІд гн13дечка од-

літає. Таким чином
одводить
небезпеку
від своїх діток.

овесця й навіть живого комарп:nа.

---:-Я не вмію літати. Ліпше йди, поп.-:,:н.:zс:о
Горобчик пробував не раз піти до 1\tn.~c;z

воду. Зайде по коліна

шою дорогою

верта

єrься до
гніздечка
своїх любих діток.

ВІДГАДАйТЕ:
Лежить пан Грубіян,
Поглядав. на

3

паркан,

брами очей не спускає.

Чужий
кусає

прийде - по
(-впgоа)·

~

G

- Ні, - каже - страшно. Тут ~r тебе і і ут о

питися легко.

А як уже заведе го

стя далеко, тоді шви
денько одлетить, і ін

- та й назад.

Учеввй шпак
У одно.го чоловіка був учений шпак.

Uей

шпак умІв говорити. До того чо."Іовіка ': ~~ -:~ 10
заходили сусідські х.лопці посдухатп уче::.~--':-1)

шпака. Одного разу прийшов до нього яки~~.:~
хлопець, коли його не бу ло вдома.

Хлопчику

захотілося украсти шпаха~

схопив його й сховав до кишені.

увійшов господар.

ма, він спитав:

той

Вів

мент

Побачивши, що шпака не

"Шпачку, де ти"?
,, Тут, дядечку"!-гукнув з усієї

у кишені злодія.

В

си.m

шпак

.м

СОНЕЧКО,
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ВІТРЯК
Цю історію розказав дід Євмен, той, що у ві
тряку зерно

на муку меле.

-Давно це було, я ше малим хлопцем був.
Отой рівчак, шо тече долиною, був порядною
річкою. Над річкою млин стонв, а швидка вода
млинове колесо рухала, осертала. Люди вози
ли

зерно

до

млина,

молоти,

а

з млина

до

дому везли муку-на хліб.
Та згодом води стало менше, обміліла наша
річка, і млинове колесо не ~rогла рухати як
слід.
На весні, як розтануть сніги, набіжить у річ
ку більше води, той млин працює. А зійдуть
_весняні води стоїть млин.

Що

його

робитп?

Де' людям зерно на муку

перемодоти?
От мій батько й надумався. Калr.е до дядька
Мусія: "Давай, збудуємо вітряь:а. Нема води в
річці, а на полі. особливо на горбку, добре ві
тер дме. От і буде нам вітер замість води зер
но молоти".
Поклика.,"Іи сусідів до
ся будувати вітряка.
І абу дували.

Перес~ане вітер віятп а того бо:nу. з другого

помочі, тай

заходили

От таь:, якби хата з дерева. А хата ця сто
іть на здоровому, міцному стовпі. як на, нозі. І
так зроблена, що
обертається
кругом того
стовпа. В середині jfiopнa приладили, сполучи

ди їх з дерев'яною рукою. Рука, через отвір в
стіні, виходить і тримає крила. А нрила такол:~
дерев'яні, великі-вс.Jин~і. От, НІ\ вітер п,)дмс доб
ре, натпсне на І-їрпла та й нрутить їх. А з кри
лами і рука обертається і рухає жорна. А жо
рна крутяться та й мелють зерно па муку.

подме, тоді обернуть вітряn на

ноаі

так, щоб

вітер знову на I\pii.la віяв. 3юшу працюf-~ наш
млин. Бо ЦС' 1f\ такп м.1нн. а вітряn.о~t зветьєя
тому,

що

нітер

його

рухає.

Багато в нас на

У~раїні вітряків є.
Хоч і багато на Україні річоь:, і ~1.1пнів бага
то, aJJe баге:lТl) у нас і степових оІ..:о.1иць, і сіл, що
розло:rюJдl~ (:Ь с 2ред того степу да.1еко від рі
чок. То тач uітряків багато, зерно ме.::rють лю
дям.

Бере:акіть пташок
В однім

ce:ri

бу.1о багато садів.

Було їх так

багато, що село все було ніби в однім великім

.

.

саду. Гарно бУ.1О в нім літом. А в осени всі люди в нім ма.1и силу яблук, груш, слив

На деревах, у їх густому вітті,

тощо.

жили

пташ

ки. Вони весе.:"'ІИдИ людей своїми піснями й ще

бетанням. Вони ж берегли

сади ,.від

гусеві й

ріжних шкідливих комашок.
Одного року сільські хдопці почали полюва..

ти на пташині гнізда. Пташки

покинули ті са

ди й полетіли в інші ·села та в ліси.
Тоді гусінь напала на сади. Вона поїла вес

ною ·цвіт ва деревах, і навіть листя.
Літом сади стояли голі, як

зимою. А восе:ви

того року селяви не бачили ні яблук, ні груш,

ні СJШВ.

Кріт
ЗВИКJІИ JІЮДИ думати, що кріт шкідливий цля
господарства. А вів, навпаки, дуже корисний у
господарстві. ВІв ість ппсlдливі гробачки й му-

m:ки, що нищат~ у полі збіжжя, а на городах
городину.

Багато шкодять садам та городам хрущі. Тf
гробачки, а котрих вови ви.луп.mоються, довrвІ.
час живуть у аем.лі. Кріт іх поІдає й тим абе...
ptraв господарям городину й садовину.

СОНЕЧКО,

Украівська хата
Маленькі сіни, ясна світдиця,
Всюди чистенько, так, як годиться,
Вимпті вікна, бі.:1енька стеля,
бі.па

постеля.

При дверях ~шсниn із тарі . 1ками,
Квіти пахучі за образа~нІ.
Образи знаю всі. ЯІ\ назвати,
хоч їх багато.
Тройця. Спасите.1ь і Божа ~Іатп.
А там Мих::tй.1о. опіhУН хатп.

Святпtі: Мн.І\ола дпниться збоку
на

нас

звисока.

Немов гuворпть: тіштеся. діти !
Маєтt• хату. є де с1цітп.
За батьl\а. матір Богу ~10.1іться

і

"пп.1ьно вчіться.
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А в степу овець отару
Я велику розведу".

-

Я Ж ЗНОВ буду будіВІІИЧІІМ,

Будуватиму доми,-

:

Так Грицько чорнявий к.mче,
Перший майстер між дітьми.
Чи камінні чи дубові,
Чи цегляні чи які,
Будуватиму здорові,
Гарні, теплі і тривкі".

-

Похвалився Федь з Горбочnа:
-"А я вчитиму дітей,
Буду вчити їх читати
І писати- І, О, Е''.

"~ .столярства буду вчитись. -

ВІдІзвавсь з черги Степан,
Буду сто"1Ики робити.
Лаву, ліж.ко чи таnчан·•.

А nалкий Івась говорить:
,,Певно стану я вояк.

Ворогів всіх без розбор~·
Буду бити, та ще й ЯJ\!

Летуном я славm1:м буду,
Облечу усі світи.

Вашу nрацю, ваmі, труди
Буду пильно стерегти".

9"у~ uрОЗМОВу ЦЮ Х.lОП'Яч~~

Іхнtи друг, старий Антін.
Ба.і'Іакучу, знай, мав вдачу,
То до них промовив він:

"Щоб мету свою здобути.
Треба вчитись, ой-так, та~r!
Б~з знапня не може бути

НІ учитель, ні вояк

Тож "учіться ПІL'1ьно діти
Звеселяйте Рідний Край. '
А в змаганні до ·освіти

·

Всім вам, Боже, · помагай!"

ХАТА
Наша хата під горою,
край до ..1ИНП,

У вишневому садочк~·,

Чим ми будемо
Раз якось малі хлоп'ята
Над ставочок всі зійшлись.

та

в калині.

Попід лісом млин подався

у ставочок,

Через воду перекинувся

місточок.

Стали думати гадати,
Чим хто буде з них колись.

Наші ниви золотіють

Лесь Свистун говорить: "Друзі,

Виmні й сливи лізуть а ги.'Іо~

~боробом буду я,

Я робитиму при плузІ,
Засіватиму поля.

Матиму я коней пару
І корівку молоду,

так,

Нашу гору всі

ях

сонце

у віковце.

кругом

да..ТІеко

Добрі люди нашу

знають.

хату

привітають.

СОНЕЧКО,
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Риба й пішла собі у річку плавати,

Казка про мишенятко
Поклала

мишка-мама

мишенятко в

спати. Колисала, колисала,

а

воно

колиску

не

спить,

капризує. Що його роб~ти? Нема часу мишці
мамі над колискою сидІти, на поле треба йти.
І вадумалася мишка-мама няньку пошукати.
Вибігла з хати; недалеко й забігла, зустріла
конп. Тай попросила його мишенятко . колис~
ти. Прийшов кінь, став над колискою, І ну спІ
вати:

-1-го-го, і-го-го!
Треба спати вже давно ...

А мишенятко в крик;

-Кінь загалосно співає,
Мені спати заважає ...

Кінь і пішов собі. А мишка-мама знову по
бігла няньку шукати. Зустріла корову, та й по
просила її мишенятко колисати. Корова прий
шла, стала над колискою та й завела:
-:Му-у-у, му-у-у!
Коло тебе й я засну ...
А мишенятко в крик:

-Му, та й му; му, та й му.

.Корова й пішла собі. А мишка-мама знову
побігла няньку шукати. Зустріла гусака, та й
попросила його мишенятко поколисати. Гусак
прийшов, став біля І{ОЛІІски та й зашипів:
-lli-III-Ш, Ш-Ш-Ш.

Ти чому досі не спиш?

А

мишка-мама

нятко н крик:

-Як не вмієш ти співати,

Чого прийшла колисати?

Котв:к
,

грає,

А киценька по
під лавку
Присядки гу
ля є.

Котик

миш

замекала:

-Ме-е-е, ме-е-е,
Спи малесеньке моє ...
А мишенятко в крик:
-Я мамина не твоя,
Іди ту ди, звідкіль прийш~"Іа.

Овечка й побігла. А мишка-мама знову по
бігла няньку шукати. Зустріла жабу, та й по
просила її мишенятко поколисати. Жаба при
йшла, сіла біля колиски й заквакала:
- Ква, ква бреh':е-ь:е!
Мишенятко спить ма.;1е.
А мишенятко в крик:
-Жаб'ячі нудні пісні,
Не сподоб8..11Псь мені.
Жаба й пішла собі в б;ур'ян. А миш:ка~мама
ще раз побігла няньку шукати. Зустріла кицю,
та й попросила її МІПІІенятко поколисати. При
йшла киця, сіла біля колиски і солоденьким
-Мя'у-Nt'я, мя'у-м'я
Спить в ко.1:исці мишеня.
А я його ко.1исаю,

Йому пісеньку співаю
М'яу, мур-р-р,
М'яу, мур-р-р ...

Мишенятко заспокоїлось, вмостилось

знову побігла няньку шукати. Зустрjла рибу,
та й попросила її мишенятко поколисати. Ри
ба лягла біля колиски, та й мовчить. А мише

Сидить котик
на лавочці
Та на скрипці

а

ка-мама побігла нову няньку шукати. Зустрі
ла овечку, та й попросила її мишенятко поко
лисати. Овечка прийшла, ст8..І"Іа біля колиски і

ГОЛОСІ{ОМ замуркала:

Я ніІ{оли не засну ...

А мишенятко в ~-:рик:
Він мене ляnає,
Спати зава:~кає.
Гусак піпІов собі купатися.

1947.

каже:

"я втомився
Досить танцю
вати!
Ходім
краще
на полицю

Сметанки шу
кати."

Читайте газету ссСонечко))

гарне

нько в колисці та й :кат:е:
-Киця вміє :колисати,
Я вже зараз буду спати ...
Мишка-мама зраділа, що нарешті

добру ня
ньку знайшла, та й побігла в по.:1е. А нянька
мишенятко-цап! Витяr.1а з колиски тай з'їла.
От тобі й добра нянька!

' Переповіла

Л. Гаєвська.

У Африці
Десь у Африці далекій
Де стоїть страшенна спека.
Є слони такі здорові,
Як доми двоповерхові.

Серед тих лісних гущавин
Є ще й мавпочки лукаві,
Що зібравшись табунами,
Люблять гратися з слонами.

Одна мавпочка стрибає,
За хвоста слона чіпає,
Друга вилізла на спину,
Робить вправи без упину.

А найменьше мавпенятко
Слов• ~тзявся колисати,
Посадив собі на носа
І високо так підносить.

)12 1 -
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тідьки

шкура

та

кості. Істи не було чого, ніде нічого не міг до
отари

овець,

і все людське добро. Біда така, що хоч гинь!

Одного разу зустрів вовк собаку, що заблу
кав у лісі. Вовк був би радий кинутися і роз
дерти на шматки собаку. Та ба! Він зараз змі
ркував,

що

з бриськом

заводитися

не

легка

справа. Куди йому голодвому і немічному бо
ротися з сильним, відгодованим псом. Вовк
приступив до нього і любенько почав балака
ти про це, про те ... А сам любувався добрим

виг.~дом собаки.

-

Гай, гай, милий Боже!

-

•

зітхав вовк,

-

ко-

либ то я хоч раз на віку так сито виглядав!
- Це залежить від самого тебе, мій друже!
-відповів собака:-коли хочеш так потовстіти, як я, то покинь ті погані ліси. Бо що ж
тут є? Голод і біда. А твої товариші, то самі
голодранці, жебраки, одне слово - голота. Ви
не маєте тут нічого певного, та й ходите

кра

сти у людей. Чи вам тут хто дасть смачно їс
ти, все готовеньке-зварене, спечене? А в нас
просто рай! Ось ходи зі мною, побачиш, як то-

бі добре буде.

- А що ж бп я мав у вас робити? - питає

вовк.

-Майже нічого. Наша служба легка- каже

собака, -

ти

добро

от, гавкати на лихих сюдей, стерег
хозяйське,

щоб

хто не зачепив, не

Принесуть

тобі до буди, насиплять

недоїдки

з

хозяйськоrо

У ДИТЯЧОМУ
САДОЧКУ
(ЗАБАВА НА МЕЛОДІЮ "ГРЕЧАНИКИ")

1.

У дитячому садочку
Вправи ми робили,
,ПІд музику йшли вперед,

Як пташки летіли
НІженьками разом - туп,
Рученьками разом- луп,

І голІвоньку ва бік,

ПотІм усі рааом - скік!

2.

КоJІВ музика ве rра.па,
Ми тихесенько чеК8JІІІ ...
Але п свrвu почуJІИ,

Усtрааом почив&mr.
НІжевька'МИ разом- туп,
Рученьками рааом - луп,

І голІвоньку ва бік,

Потім усі разом- скік!

8. Дома татові і мамі
Розказали й показа."ІИ,

копицю

а

ти лише їж. Ще й зупки, чи борщику госпо.іи

ня у миску наллє, пий досхочу. Ну, вже не
згадую про те, що і попестять тебе, поr.1а..1ять
по головІ, ласкаве слово промов.1ять. Звичай
но, живеш у ІІІирокім, просвіченім світі. а не в
темному лісі.

Цей обра~ забезпеченого. жи'М'я зворушив

вовка до

слІЗ.

Він радий та веселий пустився з брпськом у
дорогу до т.ого раю. ІдуТІ> вони, ідуть, аж якось
ненарон:ом

кинув вовк

оком

на шию свого то

вариша. На своє диво побачив він, що бу.1а во

на вишмуляна, посиніла, і без жоднісіньної во
лосинки.

~ Що це'? - спитав збентежений вовк.
НІчого, -відповів байдужно пес.
- Як то нічого? Якась причина мусить б~тти.
-Ат! Дурниця! То певно від ланцюга що зак-

ладають мені на шию.

'

-Від данцюга? На шию'?-аж крикнув зі стра
ху вовк. - То тебе прив'язують і ти не смієш
вільно бігати, куди захочеш'?
-Ну, так, не завсіди, але що це значить ...
- Це значить, -перебив його вовк -що ме-

ні вже відхотілося і твоїх кісток і б~рщиків, і

ла~кавих слів: Мені, братіку, миліша во.'ІJІ вад
усІ скарби свІту! Розумієш'?
Сказавши це, драпнув вовчин чим скоріше
до лісу, і ще довго плювався ва згадку про
"собачий рай".

вкрав. Ну, поластитися до господаря. За це ма

тимеш щедрі

навіть

часом курячі. І то без всякого труду і 'захо,.lУ.

Один вовк з голоду та нужди став такий ~у

бути, бо собаки пильно стерегли
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Смачні кістки волові, баранячі, свинячі

Вовк і собака
дий, щg на ньому лишилася

ТРАВЕНЬ,

(3

стола.

Ляфовтена).

Як під музику в садочку
Ріжві вправи проробля."Іи:
НІженьками разом - туп,
Рученьками разом - .1уп,
І голівоньку ва бік
Потім усі разом - скік!

ПОЯСНЕННЯ ЗАБАВИ: Діти беруть

ся за руки, роблять коло. Йдуть в пра

вий бік (колом), співючи три перші
рядки пісеньки. На слова четвертого
рядка пускають

руки, одив аа одв:в:м,

в тому ж напрямі біжать, васJІідуючи
рухами рук лет пташок.

НІжевьк~ разом- туп, (тупають)
Рученьками разом- луп, (л.вскають
в до.поиt)
І гоJІівовьку на бІк (гоJІівовька ва
бІк,

Потім

усі разом

руки в боки)

скік! (пtдскаку
ють иа місці).
2-ге так само, як "1 ", з тим, що ва
слова "Ми тихесенько чека.ли" зупиняються,

-

чекають.

3-тє так само, як

"1 ".
Л. Гаєвська.

СОНЕЧКО
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Чого бракує?

Скіпьвв

r~~;~·~·~·-~·-- ...

курчаток?

ПОПРОСІТЬ

~

~!АМУ, ТАТА, АБО і

ВИХОВАТЕЛЬКУ В ДПТЯЧОІ\ІУ САДКУ,
ЩОБ НАПИСА.;ІН ДО ВИДАВНИЦТВА

'

1

ГАЗЕТИ "СОНЕЧКО·', ПРО ЩО Б ВИ ХО- ~

ТІЛИ ПРОЧИТАТИ В НАСтУПНИХ ЧИС- ~

ЛАХ ГА3ЕТИ.

,

ПИСАТИ ТРЕБА НА АДРЕСУ:

Ellwangen (.Jagst).

L-rer UNRRA 709

Загадки
1.
·

Іде .лісами козачок,
НадІв плащ із колючок.
Іа вовком зустрІвся,

Клубочком скрутився.
(Я'ВЖ!)

2.

Біла, як сніг,
Надута, як міх,
Лопатами ходить,
А рогом ість.

.

~
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