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Бі.Ія церRвн

УвраІвське село
Яке :ж то гарне та nриваб.:Іиве ваше рідне. ук
·раїнсьь:е се.1о ... ~Іає воно зовсім відміннпй ви
гляд за всі се.;1а інших країн та народів.

Ось в Ні:\Іеччині. бачите яке се~1о: хати такі,
як в місті, і nобудовані як ~tіські доми по
верхові, стоять б~mзьь:о одна бі.1я другої. і ву
лиці бруковані, садків бі.1я до~tів нема. десь у
полі рост;уть ~адові дерева.

"

-

Шl\O:Ja. Ко.1о mко.1и городець.

квіти.

Українське село не таl\е.
Здебільшого селяться на Україні люди біля
річок, бо річок та:м багато. Отож се ..1а все бі
ля річки. В се.1і хати неве.-шь:і. одноnоверхові,
біля кожної хати садок розрісся. квітник. Та
ще кр~том CR}fOЇ х~ти дівчата пон~садЖуют.ь
М8.ЛЬВІІ, чорнобрИВЦІВ, КОрО."І8ВОГ9 ЦВІТУ КВІти такі. А трошки да.'1і, за хатою. кущі бузку,
рожі, RlL"'ИHИ. Як у вівочку хата стоїть.

С.лавиться ~rкраїнсь.nе ce.'In своєю Rрасою на
всьо~~у світі. Видатні художники м~1Ю1оть n:ар
тинн, на яких

зображують

українське сн ..1о. І

такі картини по всьому світі роахо;tяться.
Село в еадоЧІ\у. Та Іде ~· вишневому садоч

ку! Бо найбільше на УІ{ра)ні вишневих са.1"ів.
Як зецвіт~~ть ті сади весною, то все се.1о мов
білим пухо~І вкрите. А в.1ітку вишні як поспі
ють, то таь: · і вил1Іскуються проти сонця чер
воні ягоди. Як розкішна квітка виr..1ядає укра
їнське село.

..1.

Гаєвська

Хати вікна~ш дпв.1яться на ву~1пдю. Двір від
вуди.ці відгорожений nдетенnм тином. В дворі,
оддалік від хати - к.1Jrня, де збіжжя ск.."Іада
ють, хліви, стайні д.1я худоби, курнnR, возівил

-

вози, плуг, боровп там стоять. За садком 'і

двором город прос ..1ався. За городом

На леваді

-

-

.1евада.

дерева, кущі, ..1ози, ожини, мали

ни, аж кучерява .1евада. І трава на

.:r~еваді ви

сока та соковИ'Г8, так зе.аеним килимом

аж до

річки розляr.,1ася.

В кущах на .1еваді і в садку пташок різних
багато-багато! І со.1овей.ко, той співун, вайкра
щий в світі, .любить українські седа, в'є своє
гніздечко в кущі десь ва ..1еваді, або в садоч
ку ва ка.іlииі.

Гарне українське се.~1о!
Кожна хата, як писанка - чистенька, бі
ленька. Вікна, двері кругом жовтою- г..1ивою об
мальовані, стріха чепурненько підстрижена.

На деяких хатах бузьки свої

гні~да

помос

тили. Стоять на одпій возі, роздив..1Яються нав.:.
коло, люб~·ються.

Серед се.1а, або збоRу. на горбку - церква.
Храм Божий чпстевькпй. бі.1ИЙ. бані пофарбо
вані зе."Іеною фарбою. хрести зо.1оті. Кругом
церкви так само садок.

квітн. І цвинтар

зелений: дерева, І\УШі. fіВітп цвітуть:
спокіn помер.lІІ~f прнn:рашають.

вес~

вічниГ.

СОЛОВЕЙКО
Я
А
В
Із

пташка ма.1еиька.
звусь соJІовейко,
садочку гніздечко тут є
пір'я, травички,
Таке невеличке,
Рідненьке гніздечко :моо.

ДодомУ вертаю,
Із теплого краю,
Завжди я сюди повесні,
Хоч етомтою кри.1а
Та ..1юбо і мидо В садку відпо'І\итn мені.
І зранку до ночі
Співать я охочий
У ..1юбдену пісню свою.
І беа.1іч комап1ок
Для діточок пташоt\
Невтомно несь день я .1uв.ІЮ~

В. Гро.1еьl\а.

/
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Про ОJІеву П•Іnку

МУДРА

У збаночку молочко, Ох, то штука ловка,
Та як його скоmтувати?
Не влізе го."Іовка! ..
Наша киця дуже мудра,

Всі ви, діти, знаєте, щ9 є люди, які пишуть
книжки. Пишуть оповідання. Пишуть до гаает
про різні подіі на світі. Такі. люди називають
ся письмеНІІИКИ. Люди, які Ькладають, пи
шуть вірші, називаються поети.
,
_
Більшість письменників і поетів пишуть сво1

способу добрала:

У той кухличок вузенький
Хвостика вмочала.

твори для всіх людей, взагалі. Але є і та
кі які п:в:mуть для дітей. Олена Пчілка писала

ОТже, кух.лик не звалила,

б~гато казок і віршів для дітей. 3н8J!а во~а

Зробила обачно,
Топер хвостик витягає,
Облизує смачно.

багато народніх казок, розкааува.л:а ІХ своІм
дітям, і записувf~:Ла, а потім друкувала в книж
ках для інших дІтей.
Ось, у цьому числі газети вам прочи~а~ь
(а хто уміє вже, той сам прочитає) казки І ВІР:
шики Олени Пчілки для дітей. Але це не всІ
казки і ~іршики, які вона на~сала і ~озапи

Оо~'Іена ПчіJtка.

Пав Коqькd

сувала. Їх багато. В одній газетІ не помІстять

ся. В слідуючому числі знову по шукаєте, знай
дете і прочитаєте казочку, яку написала для
дітей Олена Пчілка.
Л. Гаєвська.

ДИТЯЧА

ПІСЕНЬКА

Горох молотили,
Дві курочки ..___ чубарочки

Ківші одбирає.

•

-

козуленці

На скрипоttку грає.

"Танцюй, танцюй, козу ле нько,

Ніженьками туп, туп,
А та~ьо з мамунею,

Надеруть нам

круп,

круп".

А. вовчок сірячок
3 лісу виглядає,
Ухопив цапеня,
Та й далі тікає.
Як схопив старий _цап
. Новенькіі віжки,
Одібрав, залигав

Цапеня за ріжки.
Хоч вовчок обідрав
Цапові реберце,
Зате тата з мамунею
Радується серце.
Олена Пчілка.

В ТРАВНЕВОМУ

ЧИСЛІ

Пчілка)

У одного чоловіка був кіт старий, що вже не
здужав і мишей ловити. От, господар його
взяв та й вивіз у .тrtc; - дуМає: "На що він ме
ні здавсЯ? тільки дурно буду його годувати,
краще нехай в ді сі ходить".

Коли це

приходить

питає його:
-Що ти таке?
А він каже:
- Я - пан Коцький.
Тоді лисичка каже:

-

Будемо

до

Покинув

кота

його, а

лисичка та й

жити вкупі, в одні:І хаті.

А кіт і згодив,ся.

Одбирає, одбирає,
Потім спочиває

Та сестричці

(Нанодвя казка. 3аписа.па для дітей Олена

сам поїхав.

Два півники, два півники

До млина носили.
Цап меле. цап меле,
Коза насипає,
А маленьке цапенятко

КИЦЯ

"СОНЕЧКА" ВМІ

ЩЕНО ВІРШ ,;ЧИМ МИ БУДЕМО".
3 ТЕХШЧНИХ ПРИЧИН ПРОПУЩЕНО ПРІЗВИЩЕ АВТОРА.
•
АВТОРОМ 6 п. Р. ЗАВАДОВИЧ.

От веде його лисичка до своєї хати; так
йому уже услуговує, та годить: зловить де ку
рочку, то сама не з'їсть, а йому принесе. От
колись зайчик побачив .mсичку, та й каже ій:

-

Лисичко-сестричко,

-

Е, ні! 6 в мене тепер пан Коцький, то вів

гості.
А вона йому каже:

прийду я

до тебе в

тебе розірве.

Заєць розповів про це

вовкові,

вед\{едеві і

дикому кабанові. Ці зійшлися до купи й стали
рЩtJІТИся: як би його побачити пана Коцького;
та й кажуть: "А зготуймо обід".

Тут і стали

призначати,

Вовк каже:

кому

по

-

А я піду по м'ясо, щоб було на

-

л· я піду

-

А я піду

дикий кабан

каже:

ведмідь:-

по буряки та

принесу

меду

по

що ЙТИ·

борщ. А

картоnлю. А

на

закуску. А "

заяць:

-А я капусти.

От, подобували всього, почали
та як зварили,

стали

обід варити;

радитися: кому йти кли

кати пава Коцького. Ведмідь каже:

- Я ве підбіжу, як доведеться тікати. А
·
• · - Я також, бо я неповоротний. А вовк:
- Я старий уже і трохи ве добачаю.
кабан каже:

•
СОНЕЧКО,
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ЧЕРВЕНЬ
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Ті.1ьки зайчиnові й: приходиться. Прибіг заєць
до .~исиччиної нори; ко:m це ....;"ІИСичка вибігає,
та й дивиться. що зайчик стоІть на двох

ках бі.1я хати; вона й ппта його:
-А чого ти прийшов?

дао-

Він каже:

Прохав вовк, ведмідь, дикий кабан і я
прошу. щоб ти прийш.1а з своїм паном Коць-

-

ким до вас ва обід.
А вона йому каже:

-Я з ним прийду, але ви поховайтеся, бо він
вас розірве.

.

Зайчик прибіг до іх та й хва.'ШТЬСЯ.

-

Ховайтесь, каза..1а диспчка,

бо

вів як

прийде, то подуm:в1'Ь вас.

Вови й поч8JІ11 ховатися: ведмІдь ..1ізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан риється у ба
гно. а зайчик в кущ ..1ізе.
Ко.1и це веде .1исичка свого пана Коцького;
Видавництво газети

...

сить впховате ..1ьок

,. Сонечко·' про-

;1.итячих

садків і

вчите.1ін першuх к.1яс наро,J.ньої ..шко-

3
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-

доводить до столу, а він побачив, що на сто.1і

м'яса багато, та й каже:
- Ма-у. ма-у ма-у ...
А ті думають:
- От, вражий син, ще йому ма.1о.
Коли він як наївся, так і nростягся на сто.1і,
а кабан лежав близько сто ..1~r у багні, та якось
його комар і вкусив за хвіст, а вів так хвос
том і крутнув; кіт же думав, що то мшпа, та
туди ... Кабан злякався. та ва втьоки; пав Коць
кий алякавс:" кабана, скочив ва те дерево. де
ведмідь сидtв; ведмідь, як побачив, що кі-r .1ізе
до його, почав ще вище ..ТІізти по дерев~·. та до
такого доліз, що й дерево не здержа.1о, а нін
додолу впав, та просто на вовка. Вовк як схо
питься та на втьоки. Всі
пороабіга.лись. А за
єць тоді забіг Бог-зна куди! .. А потІw посходи
лись та

-

кажуть:

От, який

ма.1ий, а

щойно

всіх

вас

не

поїв.

.'rІи написати, ва які теми хоті ..1и б во-

ни матн матер'я.1u в газеті д.1я роботи з дітJJ~tи.

._

.м

СОНЕЧКО,

3 - 4.

Казка про дідову рукавичку
•

(В переказі Qлеви

Пчілки)

Був собі дід; іmов він у ліс, та й загубив

рукавицю.

Лежить

рукавиця.

Коли це біжить

Мишка й побачила. Що воно таке

лося?

-

розчепіри

Нюхнула, заглянула; нічого нема, там

у серединJ добре: тепленько,

"Це мені буде за

ка. Улізла й сидить.

хатку"

-

пdльненько.

каже Мишка,

-

будем

укупі

СИДІТИ.

рукавичку,

сидить, та й питає

зда

леку:

-А хто тут такий? ..
Я,. Мишка-скреботуІІІКа! Я~ жа~ка-скрокотуJ:ІШа! А ти хто такий?
- Я, зайчик- ..'Іапанчик. Прийміть і мене.
- Ну, йди. - Уліз і зайчик. Сидять утрьох.
А тим часом дід оглядівся, що нема рукави

-

ці, та й вернувся.

Бачить,

-

•

~'Іежить

всі троє й заиетуши.лися.

собі до поЯса. От

Отепер

край!

-Тепер ми проп&JПІ,-мовить зайч:ик- бідна
ваша головка!..
"
І став плакаТІ!.
Та стрівай! -. каже Ми::шка чого там
уже так зараз і умлівати? Не плач. Якось то
буде... Треба ради шукати при лихій годині, а

-

-

плакати.

Якої ради?

-

пита

з·8.йчик,

а сам

-

Тільки що вискочи..тш, зайчик зараз як побіг,
то тільки лапки замелька.п:и. А жабка з Миш
коІQ ~розглядч.ються. де

це вони

опинилися, та

рукавичка, а в ній щось

~ Ходім до мене, Мишко. будем у мене жи

ти. Та й повела ~fишку до свого болота.

- Ось бачиш.
хороше болото.

-

каже,

-

як тут гарно, яке

-Е. каже Мишка. -кому гарно, а кому й
ні. Тобі гарно, а я до того не звикла... Бувай
здорова. та й побігла собі.
Бігла. біr.1а. та аж у село забіг ла. Там жи
ла вона в козака ва току, у клуні. в снопи
ках; жп.1а і в бабиній хижі, у б~·ханчиках
дірки прогризала. а тепер . може і в нас у ко
мірці. або в хаті. десь у куточку, в норці осе

ворушиться, та ще й не одно.

лилася.

Еге, стрівай же, думає дід я теє все
й-заберу. Схоп~в швиденько рукавицю, зав'я-

було з тією пригодою, з рукавичкою

-

ЯГОДИ
:минула весна :квітуча. Осипався цвіт з де
реn. з н:ущів ма~1ини, поричоІ~ ... А на місці ко
жної ь:віточки лишився :малень~ий.. зеленого
кольору, пуп~янок То заn'наь ягідки, ябJІучка,
сливки. wl~!енький той

зав'язок і вигляду

Як побачите її, то

розпитайте,

як

кущиками, при самій зем.1і. Такі червоненькі,
дрібненькі. Полупиці - в садах ростуть, u лі
сові суниці, тільки бі.1ьші і со ..1одші.
Ліська.

не

ти нема, а ще й захворіти можна, як наїсться
хто. Треба терпеливо чекати, поки поспіють
ягоди.

Літнє сонечко пекуче гріє ягідки, і налива
ються вони солодким соком, ростуть. Прийде
пора - дозрІють ягідки, тоді і зривати їх тре
ба. Тоді іх істи і приємно і корисно. А багато
різних є!
Вишні, череmвІ, смородина, порички, малини

садові і лісові, ожини, суниці, полуниці. Бага-

··

Не знаr.ге які то оживи? Виглядають як ма
JІИВИ, 'І'і.:'ІЬЮІ чориt. Ростуть на кущах· в лісІ,
на лузі. А суниці в

лісі

ростуть

маленькими

то воно

...

має. А виросте з нього смачна ягідка: червона
вишенька, :малинка, роже-ва, або. біленька по
ричка. чорна смородина. І не можн_а тих аеле
неІіьких пуп'янків зривати. а них ніякої корис

то!

avce

лапкою елівкп втирає.
-А ось побачиш! каже Мишка. Та спус
тилась на спід в рукавичку і почала дірочку
прогризати. Гризь... гризь... І прогризла.
-Тікаймо, каже, - тепер. І вискочила. А
за нею жабка, а за жабкою й зайчик.

куди ім податися. Жабка й каже до Мишки:

Вдізла й жабка. Сидять удвох.
Коли цє біжИть зайчик. Побачив

углядів, що там щось

1947.

зав мотузочком і причепвв

не

подумала Миш

Коли це стриба жабка. Надибала рукавицю,
побачила, що вона ворушиться, та й питає:
- Хто тут такий?
А Мю:пь:а й озивається:
- Я, Мипша - скреботушка! А ти хто'?
- Я, жабка - скрекотушка. Прийми ~- ~еве.

---: Ну, йди, -

ЧЕРВЕНЬ,

КАЧЕЧКА.
Качка йде, каченят веде,
На по пасочку, ва порясочку ,,
На холодну водицю,
На велеву травицю.

~
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РааJІІІМ

У вишневому
садочку
У вишвевому

садочку,

Під вербою в холодочку,
Щоб дихо

прогвать,

А mоб дdма

звеселити,

Заходились наші квіти
Несілля rулять!
Не б~тло б таких

новинок,

Та хрещатенький барвінок,
Усіх здивував.

Він фія ..'1очку б ..1акитну,

Наче

паниочку

тендітну,

За себе уаяв.
Посередпні в таночку,

У зе .."Іеному віночку
Танцює будяк.

Кругом свашки і сусідки,
І фасо."Іі, і нагідки,

Он де равлик повзе,
Свою хатку везе.
Хатка в равлика чу дна.
На спині йому вона.
Коли равлиn спочиває.
Ріл\ки й ніжки в ній ховає.

І між нпмп мак!

Наче справжніі музики,
Грають півні та індики,

СОНЕЧКО

Деренчить гусак!

Де взя.:mсь-чпжі й синиці,
Прпщебетують музиці;

Ще пристав і шпак.
БУдяк скаче не вгаває,

П1д~tоргве і ПрОМ()В.1ЯЄ:
От. так nвітп. так!

JI.

В перииках хмар вмостившись зручно,
Веселе сонечко аасну~о.
І на землі все аамовчfLlО,
УСе В Природі СІІОЧИВ8.10.
Ніч така ясна, тиха,
Легеньким вітром спи пливутІJ

·Спокійно місяць пог.'1ядає. ~

Г.1ібів.

'

Як зірочnи танок недуть.
От аакрутн.1ись та й розбіглись.
Рішп.1п u пі·~І\Муркп
nограти.
І поховнлиея шuпдевько.
Бо Dil\C найстарша йде шукати.

11\ваn~ньь:о бігас. ШУІ\а.є,
За І{ожну хмарІ\У зат.71яда(:;,
Добігла таІ\ до тпх хмаринок.
Де нен~ сонце епочнває.
lІІтовхпула І\у,;шЧІ\О!\1 nерннк~'.
І за · н:раєчок піднімає.
А звідти па пустуху зірку
Рожевим світ.пом сонце сяє.

*
Се . 1о!

.

Прокинулnся яспе сонце
І усміхнулося привітно,
А зірочнн n його nроміннях
Зробились зовсім не помітні.

*

і серце одпочпЦJ ...

Село на наrоій Уnраїні

Неначе ;пи сапка. Село

.....

Зеленим гаєм порос.1о;

Цвіруть сади. біліють хати,
А на горі стоять па.,"Іати;
Неначе диво. А кругом

Широколистіі тony,rti;

А там і ліс,

-

і ..mc, і пoJJe,

І сині гори над Дніпром ...

Сам Бог вітає вад селом! ..
Тарас

Шевченко.

3 п~ринки викотплось ~овце

І місяць геть сховавсь аа гору .
Прокинулись птаІпкв у .лісі
І заспівали усі хором:

"Вже соняmsі промінчики
Благовістять пам день,

Ну Ж, прокидайтеся, вставайте всі
Телень, теле нь, телевь! .. "
Л. Гаєвсьха.

...
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ДІВЧИНКА- 3АМУР3АНКА
Ой,_ ти дівчинко

~

-

чумазовько,

Де _ти руки

так замазала?

'
Пальчики-

геть чорві,
Аж липкі 1

долоні!
Я на сонечку лежала,
Руки вгору дер~а,От вони і загоріли!
Ой, ти дівчинко -

-

КОСАРІ
ВИЙПLш в по ..~е косарі,
Косить рано на зорі,
Гей, нуте косарі Бо не рано почали.

чу:мазонько,

Де ти личко

так

замазала?
Закоптіли щічки,

Носик, як із пічки?

До полудня покоси.ли,
Гострі коси потупи..ш.
Гей нуте косарі Бо не рано поча..-ш.
По полудні спочива.1И,
Тупі коси поклепа.ли.
Гей, нуте nocapi Бо не рано поча.1И.
А ввечері хо~одком
Кла.."ІИ копички рядком.
Гей, нуте косарі Бо не рано поча.m.
Завтра треба рано встати
І в стіжечки пос:к.1адати.
Гей, нуте косар,і Бо не рано поча..lИ.

-

Я на сонечку лежа.ла,
Личко вгору держа.ла,

От воно і загорілоt
Ой, ти дівчинко

чумазонько,

Замурзу ..'1Я ти
замазана,

Дай потремо носик твій
Він за смаг. 'ІИЙ,
.
чи брудний?
- Ну бо, дайте мило!
Дуже дівчинка

-

кричала:

Ой, кусається

мочала!

Ой, не треба миЛа,

Я недавно мила!

Не будуть руки білі,
Вони ж бо загорілі!
А руки побіліли ...

(Нар.

Почали ій :мити ніс Розкричалася до сліз:

Ой, мій бідний носик!
Мила вів не зносить!

"' -

І не буде білий,

Бо він загорілий!
А носик теж побілів ...
А як п'яти МИJІИ
Плакала, просила:

Ой, ие треба терти!
Ой, боюсь до смерти!

-

Не будуть п'яти білі,
.Вони ж бо загорілі!

А п'яти теж одмились,

От тепер ти біла
І не загоріла.

А яка ж вона була,

Загорі.ла чи брудна?

пісня).

ГОСТІ
Один господар мав трохи лугу вад рікою. У
тім лузі паслась одна вівця, бо тому господа
реві більше нікого було пасти в тім лузі. Скуч
но бу ло вівці пастись одвіІ. От одиого разу
вона з~проси..'1а до себе в гості своіх прияте

лів: хота і собаку. ·
Прийшли вони Д() веі ва

.тryr.

~ •
Вівця дуже

араділа ім і каже:

Прошу, Іжте травичку: дуже смачва.
Кіт глянув ва собаку, а потім ва вівцю, та~ І.

-

відповів:

·
-Я думав, що~ хоч модочком

"
почастувm,

JWJIИ по:к.ли:кала в гості; трави я не Ім.
А собака каже:
-А мені хоч би кісточок дала поrриатв, то й
то було б досить, бо І я трави ие ім.

-Чому ж ви трави ве істе? Трава дуzе смач

СКОРОМОВКА
ЧерЄ8 річку nливе рак,
За вим рибка--так, так, такt
Рибка рака перегнала,
Ракові доеадво стало.

••· Ось покоmтуйте бо, дуже прошу вас!

Тут почали кіт ·t со8ака запевн.яти, вівцю, що

вови трави не можуть істи. А вівця

все

про

сить, та вговорює, та запеввяє, що трава дуже
смачва.

Довго говори..п вони й ніяк не

зумітись.

мог..п

поро

..м
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Моркву та редиску,
А вів не хоче.
Дала блюдце з молокок

Смуrватвй

Жила собі дівчипа. А як П зв8JПІ?

Вите.р чисто язиком!

Хто звав,
Той 1 анав.

От який дурненький котик.
Не було в домІ горобців, а було ба-

А ви не аваєrе? ..

А скілки іі було літ?

гато олівців.
Лежали вови на

Стільки літ,
Скільки літ-

І

Дуже смугватий.
А хто ж це такий? -Котик.
Стала дівчинка котика спати вкладати.

"От тобі під сп:инку,
Ляльчину

Завятий громадJІНИВ.

перинку.

Зверху ва периику
Мамину

хустинку.

Ось тобі · під вуmка
Думочка-подуmка.
Потім ковдра пухова,

Укривальце шовкове".

Поклала котика спати, а

ла вечеряти. Приходить

.

сама ПІШ

назад.

Що

це таке?

На перинці-носик,
На подужці-хвостик.

Хіба ж так сплять?
Переверну ла котика, _пок.11ала як слід.
Під спинку-периику

На перИІІКУ-хусТІІІІКУ, 1

·. Під вуmка-п.одуш:ка,
А сама пішла вечеряти.

Він за ніжкою стідьця
Не побачив олівця.
Посковзнувся на дорозі,
Простягнувся на порозі.
Упав.
От який дурненький котИк!
Закутала дівчинка котика в хустин
ку,

і

перинка, і хустинка
Поразкидані кругом,

1

А вусатий і смугнатий

:.·~,~Заховався під столом.

Хіба ж так сплять?
от який дурненький котик!

Захотіла дівчинка котика скупати,
Принесла шматочок мила,
І мачалочку скрутила,
І водиці а казана
\
принесла в відрі вона.

Ні головку ві животик...

.

Стала дівчив:ка вчити котика говорити.

скажи: "ба-бу-вя" ...

'"

А він каже-"НЯВ!
"
'
-Скажи::. "ко-ро-~ '
А вtи каzе-"І:ІJІВ.

-скажи: "У-чи-тель-ка"
А вів каже-"няв"!
От який дурненький котик!
Стала котика гоЮтватв:

Всвпала в rорJІJІТКО

КартоІІJІJІІІУ ІWПКУ'
А вів ве хоче.

Покрвmвла в миску

з

ним

в

·

міський

сад.

А котик як вистрибне, як побіжить!
У сі і побачили, що це котик.
От який дурненький котик!
Ну, а потім котик дикий
Став розумвий і веЛПІІЙ,
Шкоди не робить,
А мишки ловить.
· А дівчинка а котиком уже не гра
ється, хо.цить в дитячий садок,
.дітками бавиться. ,

там з

ЗАГАДКИ.

Не схотів помити котик

Утік! от JІКІІЙ дурненький котик!

пішла

Люди питають:-Хто це у вас? А дІ
вчинка каже:-Це моя донька. Люди
питають: Чому це ~· вашої доньки
сірі долоньки?
Дівчіпка каже:-Це вона давно не
милась. Люди питають:~Чому у веі
лапки пухнаті, а вуса наче у тата?
А дівчинка каже:-Це вона давно не
голилась.

Приходить· Що таке?

_ Котику

татка, і

Олівець піймав, як ИІІІІІКУ,
І давай його качати
Із кімнати до кімнати,
Від буфета до дивана,
Від стіни до чемодана,
Від порога за стілець,
Котить, котить олівець.
А до татка біг один

І був у неі... Хто у неі був?
Сірий,

у

Як стрибнув наш·котик ивш:ком,

чотири роки.

Вусатий,

столі

потраІПJЛИ в лапи до коmев.ятка.

І не злічиш, як слід
у сього

7

1947.

-

Хвилюється, як море,
Жито на просторі,
·
Сонце припікає,
Коли це бував?

.(RO.LJJt)
·Сонце пече,
ЛИпа цвіте,
Хліб достигав,
Коли це бував?

'(WO.LJir)

Іа зелевоІ травиці
Для корови t яrииці,
Для ков.и 1 ДJIR вола,
.Яка Іжа то бува.

·(oiiJO)

•
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Розмалюй

КІТ І МИШІ.

2. ПТАШКИ JI303YЛЯ

(Гра проводиться або в залі, або (храще) ва

Всі діти ПТ8ІІІКИ, і :мають ва землі по ок
ремому гнізду. Одна дитина стоіть осторонь
без гнізда зозуля.
-._.~"'
~iwf.:
На слова виховательки - "пташки полеті..п"
- пташки вилітають із своіх rиtзд і літають,
де хто хоче. Зозуля літав разом зі всіма втаm
ками. На слова виховате.льки "полетіли до
дому" всі пташки, а також і зозуля, біжать
займати звіада. Дитина, що зВJnnпиться без

1.
М8ЙД8JІ1ПІКУ ).

В одному кутху котикова хат!(а, в друго
му мишачі нори, а в третьому, проти :миша

чих норок, комора, де ааховаві продукти

(ка

мінці, палички, mиmки, тощо). Одна дитина кіт, решта-миші. Кіт спить в своїй хаті, а ми
ші тихенько перебігають до комори. Граючись
у ком.ррі, на умоввий сиrвал починають стука

ти. Кіт прокидається і .."Іовить

мишей

до виз

начевої межі. Гра повторюється кілька разів.
Якщо дітей грає багато, можна ввести кіль
ка котів.

гнізда, стає аозу.."Іею.
Видає Об'є:ЩІанвя У:краівсью~х Жіно:к на Еміграції.
ЛJцензіят і редаь.-тор
Технічний редаь.'ТОр

ПрпЙПL1а пані Пір'яна,
Дайте трошки зерна,
Я вам, діТІіИ, за це,
Принесу ь:олись яйце.
·(шІdЛ·л)
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