
УКРАЇНА 
Славна. чудова зем.1н -- Україна. 
Від півночі .1іси ту асм.1ю вкри.1и. да.1і rі:ій

ки, .1евади оточи.1и чиетеньІ\і сс.1а, чи г.1ибокі 
балки. 
На півдні - степи неосяжні роз.·Іяг.1ися. 
3 заходу ма.1ьовничі. круті гори, на найви

щих навіть в.1іп\у сніг .1еіІ\ІІТЬ бі.т:tи~в-t шапка
ми. Звуться ті гори - Карпати. 

Помереп\а.lн зем.1ю УnраїнсьІ\у чис:Існні 
більші і менші річкн. Багато їх на Україні і 
риби в них багато. Найбі.1ьша, наймогутніша 
річІ\а. таnа що про неї і в ціло~tу світі знають, 
- Дніпро. nОТІІТЬ ВЇІІ СВОЇ ВОДИ ПрЯМО В МОрС. 
А море те називається - Чорне море. 
В Чорне море в.:ншаються ще інші ведикі 

річки: бистрий Дністер. Бог. 
На горах. над Дніпром вн:пІск~·є золотовер

хий Київ - найбі.1ьшс. найс.1авніше місто на 
Україні. давня етолиця Украіни. Є ще с.1авні 
міста - Львів. Острог, По.1тава:-
Багато міст на Украіні, а ще більше се .. 1 та 

хуторів. Гарні ті се.1а! Чепурненькі хати ото
чені вишневими садками, квіти біля хат цвІ
туть. 

В степах мdги.,lИ стоять. вагадують про ко
JПІШВЮ с.1аву УкраіШІ, про козакtв~запорожців, 
лицарів українських, - про походи й бої за 
славу й водю рідвого краю. 

І багата зем.1я Українська. 
Під землею - вугілля з8.Ляrло, добувають 

його дюди в ша.хтах. В Дніпровому лимані та 
в горах сідь добувають. Біла гір нафта б'є з 
п1д земді. 
А на полях, в степах - який хліб родить! І 

пшениця, і жито, і ячмінь, І кукуруаа. І багато 
його родить - і своїм .1юдям хватить їсти, ще 
й іншим хватить дати. 
А городи, а баштани ... 
Та на баштанах такі кавуни виростають, що 

чоловік і підияти його не :може. А дині такі 
запашні та со .. 1одкі, що хто й не схоче то їсть 
та хвалить. 

А сади! Чого тідьки нема в тих садах ... І яб
луні, і груші, і с.1ввки, і море.ТJі, вишні, череш-
111, малини, порічки. 

Багата, чудова і с.1авва ваша рідна Украї.ва. 

"The Sun" 
,,Die 5onne,, 
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ГА:3І-...'ТА ,.l.lЯ МАЛЯТ 

Pll\ RН.1АННЯ І. 

Ціна 1.:-,о н. ~. 

Шана старшим 

ДіТИ :нобі. IOL/1\t' MHTlf. 

Треби старших пшнунuтн. 

То дuсть Господь uеього світlі 

Ba:\t проіюtть ,1онгі .'liтrt. 

Варт пошани еІшиіі во.Іо('. 

"І старt•н ьюrй тнхнй Гt~.1о~. 

] TIB·t аморШІШМ ПрІІДНВІІТІ>СЯ: 

Станьте б.1ІІіh:Чс. пuк:Jонітьси~ 

До науки діти 

Ой. учіть<.'я. діти .1юбі. 

Хоч uи 1цс маленькі; 

Без внуки нині .'Іюди 

Дуже неі дурненькі. 

.Нк Івuсь не нu.учит1)ся. 

То Іван не зможе; 

Молоденький вік минаf: 

Швидко, мій небоже. 

Ну ж ДО книжки. доню .1юб8. 

Та й ти сину жвавий. 

Пильним дітям помогаG 

У всім Бог ласкавий. 

До рідного краю 

Гори сині, ріки чисті. 

Ниви рівні, колосисті. 

Чи у щасті, чи в недолі 

Не забуду вас ніколи. 

Завтра так же, як і ниві, 

Дома як і на чужині, 

Рідний краю, рідні .1юди, 

Я .. 1юблю вас все і нсЮ,іU1. 
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Після жнив лежали ниви, колючою стернею 
вкриті. . 
Копи вже повозили та ПОСІ{Ладали на току 1 

в клунях. Пізніше, як упораються люди з ро
ботою в полі - будуть молотити. 
А спочатку орати треба на озимину. 
Запріг тато волів, на воза поклав плуга..: та 

й поїхали в поле орати. Тато за плугом ити
ме, а Петрусь волів поганятиме .. 
ПриїхаmІ до своєї нивки. ВолІв з воза _вип

рягли, до плуга впрягли, а воза на межІ ли

ІІІИЛ1І. 

ГейІtНУВ Петрусь на волів, рунІили круторо
гі. Тато натиснув на плуга - і м'ягко одвер
нулася перша СІ\иба землі. Дійшли так до .. кін-
ця ниви - назад повернули. · 
Скиба за скнбою, лягала земе.ЛЬІ{а, поверну

та плугом стернею до низу. 

Так працювали до полудня. . . 
В по.1у день ма.ма принесла обІдати. ПообІда

JІИ відпочили трохп під возом в холодочку, во
ліІ~ нагодували, - та й знову до роботи. 
Працювали до вечора, і скінчили орати одну 

нивку. Завтра другу оратимуть. 
Приїхали додому. Тато почистив плуга. Пет

русь погнав волів до річки напувати. 
Зайшли по коліна в воду і з насолодою пи

ли воду. За цілий день наробилиси - тепер 
спочивали. . 
Загнав Петрусь волів, кинув їм свіжого сІна 

в ясла, і сам пішов вечеряти. 
За вечерею тато хвалив Петруся перед ма

мою; казав, що з нього добрий робітник буде, 
бо й тепер добре батькові помагає. 
Солодко заснув Петрусь того вечора. Напра

цювався за день. 

СКОРОМОВКА 

Ти не рюмай, не плач, 
Он бач оре орач? 
Біжи йому помагай, 
І воликів поганяй! 

Галина С. 

Ябпувв 

Росла в саду яблуня. Весною вкрилася яб
луня зеленими листочnамп. І Rажуть вони яб
луні: 

"Ми всьому дереву Rpaca!·': 
А яблуня усміхну.1ась і Rаже 

,,Поживемо - побачимо!'" 
Прийшов час і яблуня . вкри~1ася бдідороже

вим запашним цвітом. Навко:Іо квіточок бджіл
ки літають. милуються .1юдп гарними квіточка
ми. І кажуть квіточRп до яб.1уні: 

,,Ми всьому дереву краса!'' 
А яб.,lуня усміхну.1ась і Rаже: 

,,Поживемо - побачимо". 

Незабаром цвіт зів'яв, і з'яви.1ася зав'язь. 
Прийшло· літо. Сонечь:о rpi~lO, прппіка~'ІО. Ма-

. ' . 
ленькІ пуп янки - яб .. 'Іучка рос .. 'Іи, надива.лись 
солодким соком. 

На кінець .. ТJіта яб.л~{чка вuрос.:~и, налвдися, 
бочки в них почервоні .. ТJи. 
Тоді яблуня сказа.1'Jа: 

"От :моя краса!" 
І правда. Я,~лука - то краса яб.луні. Смач

но яблучко.зІсти, смачна з яблучок мармоляд
ка. А з нас1~я яблучок, коли іх посадити, ви
ростуть новІ яб.-lУНі. 

Б. 

ОГОЛОШЕННЯ 

ВИДАВНИЦТВО ГАЗЕТИ "С О Н Е ЧК О" просить ВИХОВАТЕЛЬОІ\ ДИТЯЧИХ САДКІВ 

І ВЧИТЕЛІВ П Е Р Ш И Х КЛЯС НАРОДНЬОЇ ШКОЛИ Н А П И С ..-\ Т ІІ. НА ЯКІ Т Е М П 

ХОТІЛИ Б ВОНИ МАТИ М А Т Е Р ' Я Л И В ГАЗЕТІ ДЛЯ Р О Б О Т 11 ;3 ДІТЬМІІ. 
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Бд~опвва перемоrа 

1. 

Дзум - дзу~І - дзу~t. 
Дзинчить. сопі:н;а 
В ТСП.1іЙ раНІ\ОВіЙ і~І.:!Ї. 
Це проl\пну .. 1ася бджі.11\а 
На дубочl\у, у дуп.1і. 
І з дуп.1а немов із хатl\п. 
Вп.1ітають во:ІохатюІ. 

Вазбірають ~~еду доснть 
І додо~ІУ все односяп:. 

До І\.lЇТІІНОК ЩЇ.lЬНJІКЇВ. 
Д.lЯ .1ЇЧІІНОІ\ - Ма~ІUІ\ЇВ. 

'.) 

А ~· .1іеі. ~· бар.1оаі. у норі. 
,),е шу~t.lНТЬ ШІСОІ\Ї CO('lllf ~торі. 
Де пруп\і стрm)шоть бi:th'II :J верховіп1, 
Жнв noш.laтttii непрнв!т:ІІІвніr ве;\~tідІJ. 
От вІІ.1ааІІТІ) 1\.lІІШОІІОПІіі ~· ночі. 
Та як ПЇ,l.С uea дорогн ~· 1-\~їЦЇ. 
Та ;1,о спі.1ої :\tа:тнн ;~ot1pt\;~t' ---
А·п, осІ\О~tа на старого нана;~t'. 

Буркотить неаа,1ово:н•но ве;{~tі;о}: 
Ч11~1 611 де ~Н'НЇ co:HJ,-H\11~1 ;щІ\~'СНП, .. ' 
ДесЬ H<.\,l.aBIIO Н ПО'ІУВ. lltO ~· i>;tn\Ї.JOІ\ 
Со.lО,lРНЬhїІіі та пахучm-і є ~tL\'J.OI\. 
От по .1ісі н пі;\у. ні;\у. ні;{~·. 
І бдіІ\і:ІОІ\ отих анайду та нана;~у. 

;), 

Та почув це світ:ІЯЧОl\. 
Зе:Існавий червячоІ\. 
Він .1іхтар11fі аасвітнв 
І комариnа збуднв. 

.,ОІі. 1\О~НірЮ •• liOOllli Г>pttтL'~ 
Треба бдІІ\і.l порятувати. 
Бо на них напасти -хоче 

Лютий ве.1етень - ІН\.1~tідь" ... 

-

- -------- ~--· - -·---- ---- - - -·- ----------

І понісся серед ночі 
Тонн:оногпй мо.1одець 
На узлісся, на дубочок 
Вез дороги, Інtвпрост(:'ЦЬ. 

Бджоли, бджо.'ш. 
Годі спати! 
Вилітайте геть із хати. 
Во па вас напасти хоче 
Лютий вс."'Іетснь - вс д~tідь. 

4. 

А вже ворог посушн:тьсн вперс.1. 
Чутн шорох пробігає мііІ\ дерев. 
Чутн хрусн·іт під rшгою підошов -
Це всдмсдшцс до дуба підійшов. 
Ось підходить волохатий та старий. 
C'ct) ПЇ;\НОДПТІ) ХНЖ'У ПаІду ДО Горн ... 
ОсІ> він .1ізL\ по дуп.1асто~tу дубку: 
-- ;~ajнta, аараа поt\уштуІо л ~te;H\\'. 

Тут fi;~·,,\·i.li\11 усі ;~о аброї: 

; L:~y м, ,1,а~· ~І. ;~а у :\І. 

}Ік анн.:шсн ці:Ш:\t роє~t --
/Lаум, дау!\t, ;~ay:\t~ 

:~ш·у ;~і.·ш. ан;~:нttш.лr 
На ВРСІ) :1іс, 
І вв'н.;вн.·н гострі n\a.1a 
авірІО В Ніе, 
Не відпустнтr) е ~~ і.1 і б.'\'іІ\о.1и 
РоабІІlШlІ\У ІІі на ~1ІІТІ:., 
11 01\ОТНВСН H'tl\ ;~о;~О."І~' 
ІІсре.'ШЮіІШЙ BP,1.~1i;tL,. 
Ну й бу:ю 'il\ тут рРву, реву. 
Нк тікав він до нори. 
НнвіТІ) бі.'ІІ\11 ІІа :\ept'ШlX 
Рсr·ота.:rиея нгорі. 

Н. Забі.lfі. 
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Казка цро 
КОЗУ-ДЕРЕЗУ 

(ТАК, ЯК КАЖУТЬ У ПОЛТАВЩИНІ). 

(Записала ОЛЕНА ПЧІJП\А). 

Був собі дід та баба і бу ло в їх двоє дітей, 
син і доня. От, дід купив собі на ярмарку три 
кози; каже: "Єсть у мене кому пасти". ' 
Посила ж дід синка кіз пасти, та й наказує: 

- Гляди ж ти мені, добре паси. Бо як будуть 
кози не напасені, то погано тобі буде. 
Хлопчик погнав кіз на хорошу травицю; пас, 

пас тих кіз як найкраще. Увечері погнав їх 
до двора. 

Дід вийшов на зустріч, став на воротях у 
червоних чоботях і питається: 

- Кози мої любі. кози мої ми.11і, 
Чи ви пили, чи ви їли? 

А кози йому одказують: 
- Ні, дідусю, не пили, не їли. 
Біг.,тm через місточок, 
Ухопили кленовий листочок, 
Бігли через гребельку, 
Ухопили водиці крапельку, 
Тільки ми пили й їли. -

Розгнівався тоді на хлопця дід і на покуту 
пІдвернув його під корито. 
Другого дня посила дід до~ку, та й знов на

казує, щоб добре напасла КІЗ, бо як не напа
се, то й їй покута буде. 
Погнала дівчина кіз; пасла. пасла, і на луці, 

й під ліском, напасла добре й жене ввечері 
кіз додому. -
А дід знов вийшов на зустріч, став у воро

тах у червоних чоботях, та й питає: 
- Кози мої любі, кози мої милі. 
Чи ви пили, чи ви їли? -

А кози знов одказують: 
- Ні, дідусю, не пили, не їли. 
Бігли через місточок, 
Ухопили кленовий листочок, 
Біг ли через гребельку, 
Ухопили водиці крапельку, 
Тільки ми пили й їли. 

Розгнівався дід на дочку, - підвернув і П 
ПЇД 1\ОрІІТО. 
Другого дня посилає вже бабу. - Іди ти, -

може вже ти напасеш як слід. · 
Поrнала баба кіз; пасла, пасла, на самім 

крuп{ім пастовні. Увечері жене додому. 
Знов nпйшов дід. знов попитав, знов кози 

сказали: 

.. Ні. ;~удусю, не пили й не їли". 
Іlідuсрнун дід і бабу під 1\орито. Та й погнав 

кіз уже сам. Пас. пас їх. уже де сам знав, а 
надвечір погнав додому; та забіг попередУ, 
став на воротях у червоних чоботях і пита: 

- Кози мої .. "Іюбі, кози мої милі. 
Чи ви пили, чи ви їли? -

А кози й йому брешуть те саме: ,.Ні. дідусю, 
не пили, не ї.1JИ! .. •• 

От, тоді побачив дід. що· кози все брешуть, 
пови!Іускав бабу, сина й дочку з-під корита, а 
н~ кІз розсердився таІ\, що заходився всіх іх 
рІзат_ь. Зарізав одну козу, зарізав другу,- тре
тю ТІльки що почав різать, вже й пів-бока об
.пупив, а вона вирвалась і втекла . 

. утеклВ; та 1\оза, та й заховалась у лисиччи
НІИ ХаТЦІ. 

Прибігла .rшсичка з ловів до своєї хатки, ко
ли чує, щось у її хатці товчеться. Вона й пита: 

- Хто, хто в лисиччиній хатці? 
А коза ій відповідає: 

"Я Коза-Дереза. 
Пів бока ..r~уплена. 
За три копі куплена. 
Тупу-тупу ногами, 
Сь:олю тебе рогами. 
ЛаПRами затопчу. 
Ріжками загребу, 
Хвостиком замету. 
Гам тебе з'їм•·. 

3ляка.пась лисичка. втекла геть; ci~la під ді
ском та й п.лаче. 

Іде ведмедик, та й пита її: - Чому це ти~ 
лисичко, пдачеш'? 

- Як же мені не п.пакати, - каже лисичка, 
- коли в мою хатку щось убралось, таке стра-
шне, що хоче мене з'їсти. 

- .Не плач, .. тmсичко, я його вижену! - каже 
веДМІДЬ. 

Пішов. Підступив до хатки, та й пита: 
- Хто, хто в· ~1исиччи:иій хатці? 
А коза - й йому те саме.: 

- Я Коза-Дереза. 
Пів-бока лупдена, 
За три копи куплена, 
Тупу-тупу ногами, 
Сколю тебе рогами. 
Лапками затопч~·. 
Ріжками загребу. 
Хвостиком замету . 
Гам тебе з'їм! 
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З.лякався й ведмедик, утік ... 
Знов сидить:лйсичка:й плаче. ··-·
Іде вовк, побачив лисичку, та й каже: -

.Здорова була, лисичко-сестричко. А чого це ти 
илачеш? 

- Як же мені не плакати. - відказ~·є ли
оичка, - коли в мою хатку отаке й таке вбра
~ося. 

- Не журись. лисичко-сестричко, - каже 
вовІ\, - ось я його вижену. 

Коли й вовчика так само злякала коза, -
ВТіК і ВОЧІІІ\. 

Біжить зайчик. уг.ТJедів лисичку й гукає: -
Добридень вам. тіточко, чого це ви плачете? 
Лисичка й йому розказала про своє лихо. 

- Не журіться, тіточко, - каже зайчик, -
~сь я піду. того вор-ога вижену. 

- Ой, зайчикУ! - каже лисичка,- куди то
~і! не такі бу.тrи: як ти, та й ті не могли нічо
rо зробити, то де вже тобі вигнати! .. 

- Ні, вижену! ось побачите, тіточко! - ка
же зайчик. 

Коли як постукав· лапкою в двері, та як оз
валась до його !{оза-Дереза, як гукнула -
"Гам тебе з'їм .. - то зайчик страшенн9 зля
кався: та як побіг од хатки, тільки ніжками 
.замелькав! .. 
Знов .ТJисичка п .. ТІаче! --"- ніхто ії не порятує! .. 
Коли це дізё стежечкою рак. Побачив лисич

-ку й теж питає. чого вона плаче. Розказала й 
йому лисичка. що отаке й таке горенько. 

- Не ж~·рись - каже рак, - ось я вижену! 
А лисичка ті.льки головою покиВала: - Де 

вже, - думає. - рак вижене!.~. Коли ведмідь 
та вовк бралися й то не вигнали. а то б таке 
мале, незначне вигва..ТJо. 

Коли рак як поліз, як поліз, доліз до лисич
ЧИної хатки, та й питає: - Хто, хто в лискч-
1І'fИиій хаті'? 

Коза й йому те саме: 

"Я Коза-Дереза, 

Пів-бока луплена, 

3а три копи куплена, 

Тупу -тупу вогаии, 

Ско.ТJю тебе рогами, 

Лапками затопчу, 

Ріжками загребу, 

Хвостиком замету, 

Гам тебе а'ім!'' 

А рак ва теє одмоВJІJІG: 

- А я Рак-Неборак, 

Як ущипи~·. буде знак. 

Та по тій мові, зовсім не злякавшись лізе, 
.. 'Іізе до ~ози. Коза скочи.ла ва .ТJавк~· - і рак 

поліз на лавку; коза ва піч, І вів ва піч; - та 
Яlt ущипне козу, саме за той JІУШІевиІ бік, -
коза тоді· мерщій утікати з хатки. Побігла, куД8 
видно . 
Тоді каже рак до .тmсички: -- А бачиш, я то

бі. вигнав те "страшидло". Іди й живи здорова 
в своїй хатці. 

~сичка йому й одказує: - Ой, спасибі ж 
тобІ, Раку-Небораку, що ти мене з біди визво
лив. Та подивилася ва рака. подумала.. поду
мала й каже: - Як же мені тобі ві.ддяч:ити 
мій голубоньку'? Хіба ось що: дай я тебе ску~ 
паю, бо ~и такий чорний: брудний... Ось поок
ди, я тобІ лІтепла на. купІ .. ТJЬ зогрію. 
. Та взяла, розпалила в печі, нагріла окропу
І вкииу ла рака; він там і . зварився. Лисвч:ка 
тоді його з'їла. Отак віддячилася! .. 
Це вам казочка, ·а мені бубликів в'нзочка, 

вам - колосок, а мені грошей мішок. 

Грушка 
Грушечко- дулечко, 

Жовта моргулечко. 

Повна медку. 

Як_ ти вродилася, 

Звідки з'явилася 

В нашім садку? 

- 3. цвіту пахучогоt . 
3 сонця палючого 
Виросла я, 

Г~уша між кленами 

В листі зеленому - · 
Мати моя. 

РоJUІІІп. 

БУ ДУ ШКОЛЯРЕМ 

Наш Івасик є шко.лврик, 
:Має аошит І букварик. 

Я також, як більший бу JJ:!, 
Зошит, книжку роздобуду. 

І школяриком зроб..т~юся, 
Во науки не боюся. 

Р. аавадович. 
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Василь Михайлович. 

Ви думаєте, що я розповідатиму вам про чо
ловіка? Ні! .. Василь Михайлович - це був кіт. 

Так, так! Великий, поважний, білий кіт. Тіль
ки ва лпбі мав брунатну пляму, та хвіст бру
натний. А так - увесь білий. І дуже поваж
ний! Такий поважний, як часом буває якийсь 
високий урядовець, або староста. Він ніколи 
не бігав, нікуди не поспішав, їв повагом, по
маленьку. Через свою поважність і ім'я собі 
придбав поважие - Василь Михайлович. А не 
якийсь там - Васько, Мурко ... 
Коли, бувало, звертались до нього - "Вась

ко!", або "Василю!", то він ніби й не чув, ніби 
не до нього мова. А скажуть: "Василю Михай
ловичу!" він зразу оглядається, муркає, але не 
поспішає підходити, аж поки не покличуть 
його: "А ходіть но сюди!" Тоді йде. Помалень
ку іде, і хвоста, як палку на плечах несе -
завжди задере догори. Дуже поважний був кіт. 

Звичайно буває так, що коти, які не живуть 
в одній хаті, при зустрічі б'ються. Часом тра
плялося і Василеві Михайловичу зустрітися з 
чужим кото,м. Але не бився. О, ні! Його пова
JІ\Ність на те не дозволяла. 

Чужий кіт, бувало, стане в бойову позицію, 
наїжиться, хвоста настовбурчить, пихкає, пвр
екає, а Василь Михайлович тільки подивиться, 
очі прижмурить, обернеться і одійде собі. Оді
йде, ляже і дивиться, як сердиться чужий. 

Може думаєте. що він боявся? Овва! Він не 
був боягузом. Одного разу було таке: 

На вулиці гралися сусідські собаки. Бігали, 
перекид8.J1ися, борюкалися один з одним, і при 
цих веселих забавах гарчали. Ну, звичайно, як 
собаки! .. ВасиJІь Михайлович сидів на тину як
раз напроти своєї садиби. Хтось з хати гук
нув: "Василю Михайловичу! А ходіть но сюди!" 

Отже, треба було йому перейти через вули
цю. А серед ву лиці собаки... А, відомо всім, 
що коти дуже бояться собак. Та наш Василь 
Михайлович не злякався. 

Він спустився на землю, задер хвоста дого
ри, якийсь час постояв і понагом рушив прос
то на собак. Спокійно nерейшов повз них, аж 
собаки припинили свої забави з дива. Стояли, 
дивилися на кота, що так поважно йшов і не 
звертав ва них уваги. 

Кіт дійшов до своєї брами, тоді оглянувся 
на собак, пирскнув на них, ніби засміявся і 
поліз в дірку під ворітьми. ' 
Собаки схаменулися, загав~али, кинулися 

доганяти кота, але той був уже в своєму дво
рі. Не дістали його собаки. 

Ні, не був Васuль Михайлович боягузом. 

Було у нього багато цікавих прикмет таких, 
яких звичайно коти не мають. 
Наприклад: він любив їсти свіжі помідори. 

Сам, бувало, пІде в город,· ва грядку а помідо-

рами, вибере собі якийсь дооrиГлий, червоний 
помідор, зіб'є його лапою з куща і тут же сяде 
і з'їсть. 

Любив ягоди - смородину. Підійде до куща, 
стане, упреться боком в гіляки і трусить. Спі
лі ягоди сипляться на землю, а він собі зби
рає іх, та смачненько заїдає. 

Але що вайцікавіше - любив купатися. То 
для всіх було диво дивне! 

Кіт - любить купатися! 

Правда, що будь-ко .. тп і в якій будь воді. вік 
не купався. Скажімо зимою то трудно було 
Цого викупати, хоч часом і конче було треба. 
Він же був білий, а як залізе часом в піч, то 
вимаститься, та й треба купати. То вів протес
тує. 

Але влітку ... О! то що іншого. 
Ми наливали води в велику миску ставили 

на сонце, щоб нагрілася. 

Василь Михайлович підходив до миски і про
бував лапою воду. Як вода була ще холодна 
він лягав коло миски і чекав. Через деякиЙ 
час знову пробував лапою - чи не нагрілася. 

Коли вода здавалась йому доснть теплою 
він .влазив у миск~. Спочатку постоїть трохи: 
потІм сяде. а там 1 .1яже. Го .. 1ову покладе на 
вівця миски, .~1ежить собі, і со.1оденько мру
житься на сонце. Накупається таь:, тоді вила
зить і лягає на сонечку, вигрівається. Як висо
хне, зробиться такий пухнастий. чистnй, білий, 
аж любо дивитися. 
Такий то був кіт Васи.1ь Михай.ТJович! • 

Перше яблучко 

Вчора перше яблучко доспіло, 
Аж увесь садок зарум'янило. 

А сьогодві позбігались дітки 
Та й зірвали яблучко із вітки. 

·Хоч зірв8JІИ та його не їли, 
Загорну ли у папірчик білий. 

І дали маленькій Неові .. ТІі, 
Що в лікарні хора дві неділі. 

Ролявик. 

Лісьха Л. 
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Гарбузова родина 

Ходить гарбуз по rоро.цу, 
Питається свого ро.цу: 

"Ой чи живі чи здорові 
Всі родичі гарбузові?" 

Обізвалась жовта диня -
Гарбузова господиня: 

"Іще живі, ще здорові 
Всі родичі гарбузові". 

Обізвались огірочки, 
Гарбузові сини й дочки: 
"Іще живі, ще здорові 
Всі родичі гарбузові". 

Обізвалася :морквиця, 
Гарбузовая сестриця: 

"Іще жив~ ще здор~~і 
Всі родИЧІ гарбузовІ . 

Обізвався і буряк, 
Гарбузовий свояк: 

Іще живі, ще здорові ,, . " 
Всі родичі гарбузовІ . 

Обізва.ТІася квасоля, 
А за нею й бараболя: 

,.Іще живі, ще здорові 
Всі родичі гарбузові··. 

Обізвався старий біб: 
Я іздержав увесь рід! 

- Ой ти гарбузе перістий 
Із чим тебе будим їсти'? 

Гарбуз боком повернувся, 
Веселенько посміхнувся -

Миска пшопа, кусок сала -" .. 
От до мене вся приправа 

Хто в? 
Називаюся Богдан. 
Так, як славний той гетьман. 

Маю вже чотирі роки, 
Тож живеться без мороки. 

Хоч короткий маю крочок, 
Швидко все біжу в садочок. 

Хоч куценькі маю віжки, 
До садочка лину пішки. 

Хоч маленькі маю ручки, 
Креслю гарні закарлючки. 

Як дістану голос часом, 
То співаю тонко басом. 

Шийку маю я тонку, 
Але пам'ять ось таку ... 

І широку і глибоку, 
Що не жаль сказать: иівроку. 

Правда, вусів ще не видно, 
Та мені ніяк не стидно. 

Серце теж солодке маю, . 
Вас отут усіх кохаю. 

Хочу вчитись, щоб уміти 
Украіні послужити. 

Р. Завадо вич. 

ГОРШИК КАІШ 
(КАЗКА) 

Жила собі одна дівчиика. 
Пішла якось дівчинка в ліс по ягоди І а)·ст

ріла там бабусю. 
--Добридень, дівчинко, - СК83&.11а іІ бабу-

ся, -- дай :мені ягід будь-ласка. 
-- Нате бабусю, - каже дівчинка. 
Поіла бабуся ягід і сказSJІа: 
-- ТИ :мені ягід да.ла, а я тобі теж щось по

дарую. Ось тобі горщичок. Тільки скажеш: 

Раз, два, три, 
Горщичок вари! -

і він почне варити смачну, со.1од:ку кашу. А 
скажеш йому: 

Раз, два, три, 
Більше не вари! -

і він перестане варити. 
- Спасибі, бабусю,- сказа.,1а дівчинк~ взя

ла горщичок, і побігла додому. до матері. 
Зраділа мати цьому горщичку. Та й як не 

зрадіти? Без усякого КJІ6поту завжди ва обід 
смачна, солодка каша готова. 

Одного разу пішла дівчинка кудись з до:иу, 
а мати поставила горщичок перед собою і ка
же: 

Раз, два, три 
Горщичок вари! 

от він і почав варити. Багато каші наварив. 
Мати наїлася. А горщик все варить та й ва
рить кашу. Як його зупинити? Треба б.}-.10 ска-
зати: · 

Раз, два, три, 
Більше не вари! 

та мати забула ці слова, а дівчинки не бу.1о 
дома .. Горщик одно варить та й варить. Уже 
вся кІмната повна каші, вже і в сінях 1\am~ і 
ва rанку каша, а він все варить та й варить. 
Злякалася мати, побіг ла за дівчинкою та не 
п~ребратися їй через дорогу - гаряча' каша 
рІКою тече. Добре, що дівчинка иеда.1еко від 
дому була.. Побачила вона, шо на ву.тпщі ро
биться, і бІгцем додому. Ледве злізла ва tа
иок, відчинила двері і гукну ла: 

Раа, Два, три, 
Більше не вари! -

І перестав горщик кашу варити. 
А наварив він і1 стіJІЬки, що той кому дово

дилося s села до :міста їхати, повивен був со
бі в каші дорогу проіжджати та проїдати. 
Тільки на це ніхто не скаржився. Дуже ца 

каша була смачна та солодка. 
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Вивчаймо тваринний світ 

Що це за звір? 

Шо кому смакує 

Раз пан Заєц - Зайчинський 
Погідноrо ранку 
Зайшов собі в лан капусти 
Та й сів до сніданку. 

Сів вигідно, свіже листя 
В таріль накладає, 
Зручно нам вилки встромляє,. 
Смачно зwдає.-

А напроти - хто надходить'? 
Курочка Марися! 

- "Добридень! Чом так рано?" 
- "Вийшла перейтися!" 

- "Пане Заєць," Вам десь певво 
Хробачки смакують!" 

- "Що? Я ів би тую погань? 
Чи пані жартують?" 

-"А, чи краще,- каже курка_ 
До сварки rотова,-
сти хабаззя зелене, 
Мов яка корова?" 

- "Моя пані! - каже Заєць, -
В світі різні (устя! 
Вам все хробачки смакують. 
МеІІі - ди ст капусти!". 

Чи знаєте цю тварину? 

ЗАГАДКИ: 

1. :\1ати доні молодій 
Огород1н~ на~1,ілила. 
Розкошує доня ми.1а, 
Каже неньці - тісно їй. 
В земляній сижу коморі. 
А коса :моя надворі_. 

2. Без вікон без дверей 
Повна хата людей. 

·єЛgduJ 

3. Ревнув віл на сто гір 
На тисячу городів. 

ПРИКАЗКИ 

1. Де рідний край, 
Там і під ялиною рай. 

2. Рідна хата - мов палата. 

В.кдає Об'єдваввя Українських Жінок на Еміграцfі. 
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