Для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку.
Маленькі діти обожнюють слухати казки. Вони із завмиранням серця занурюються в
чарівний світ казкових персонажів, які вміють плакати і сміятися, гніватися і прощати,
любити і ненавидіти. Дитина росте і розвивається, жадібно пізнає дійсність, і саме
казка - перший інструмент чуттєвого сприйняття світу. Перед вами дивна книга, що
ввібрала в себе кращі традиції казкового жанру. Але головне - вона написана для
найменших, для діток дошкільного віку, народжених уже в час, що стрімко
розвивається. Адже сучасні малюки кардинально відрізняються від своїх однолітків
минулих поколінь, саме їм належить увійти в нову еру, навчитися жити в непростому
мінливому глобальному світі. Безмежна Мудрість, закладена в цих казках, дуже скоро
дасть свої плоди, вона буде супроводжувати маленьку людину на життєвому шляху,
формуючи її внутрішній світ. Давайте разом з дитиною відкриємо цю чарівну книгу і
просто розповімо їй казку про те, як стати Щасливим!
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Казка про неслухняне слоненя
Дані Половець
Малюнки: Гія Басилая

Ви, напевно, знаєте, що в Африці живуть слони –
найбільші тварини на землі. Вони знамениті не тільки цим:
маленькі слоненята – найввічливіші, найслухняніші діти в
савані. Щоб не загубитися і не засмутити маму і тата,
слоненя на прогулянці завжди тримається своїм маленьким
хоботом за мамин хвіст.
Але сьогодні ми розповімо вам про одне неслухняне
слоненя.
Одного разу слони всією сім'єю відправилися на
прогулянку.
– Тільки не відходь від нас далеко, – сказала слоненяті
мама. Адже вона краще за всіх знала норовисту вдачу своєї
дитини і більше всіх хвилювалася через це. – Ти ще зовсім
маленьке і можеш заблукати.
– Гаразд, – погодилося слоненя і почало старанно
ласувати бананами, які своїм довгим хоботом зірвав тато.
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Раптом немов маленька веселка промайнула перед ним.
Слоненя підвело голову. Бабка! Це її крильця так красиво
переливалися в сонячних променях. Забувши про все, не
чуючи тривожних вигуків батьків, слоненя кинулося за
бабкою. Воно дуже хотіло зловити цього «сонячного
зайчика». Але бабка зникла у високій траві, і слоненяті
довелося зупинитись.
– Куди це я потрапило? –схаменулося воно, переводячи
подих. І, подивившись по сторонах, зрозуміло, що
заблукало.
«Ну чому я ніколи не слухаюся маму? – роздумувало
слоненя, продираючись крізь чагарники. – Як же мені тепер
знайти стежину, якою я біг, і повернутися до тата з
мамою?»
Воно вже збиралося заплакати, але не встигло, тому що
з-за кущів почулися жалісні крики. Забувши про свою біду,
слоненя побігло дізнатися, в чому справа, і побачило під
деревом маленького папужку.
– Що трапилося? – запитало слоненя.

– Мама не дозволяє мені літати, але, поки її нема вдома,
я хотів спробувати.
– Ось і ти не послухався маму, – слоненя обережно
підняло своїм хоботом папужку і посадило його в гніздо.
– Дякую, – сказав папужка.
– Це тобі дякую! – відповіло слоненя.
Тут воно розгледило в чагарниках стежину і побігло
нею, сподіваючись, що нарешті знайде тата з мамою.
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Стежина звивалась між кущами і деревами. Здавалось, осьось вона виведе його до своїх, але замість цього раптом
пропала в густій траві.
Слоненя не утрималося і заплакало. Воно йшло, саме не
знаючи куди, і лаяло себе за неслухняність. Раптом воно
почуло чийсь плач.
«Невже хтось ще, окрім мене і папужки, не послухався
батьків?» – подумало Слоненя.
Воно пройшло ще трохи вперед і побачило левеня, яке
гірко плакало.
– Чому ти плачеш? – запитало слоненя. – Що,
заблукало?

– Я не заблукло, – крізь сльози відповіло левеня. –
Батьки не дозволяють мені бігати за дикобразами, а я не
утримався і побіг.
– Ну, і що?
– Дикобраз своїми довгими, гострими голками проткнув
мені обидві передні лапки, і тепер я не можу повернутися
додому.
Слоненя миттю забуло про свій смуток.
– Не плач, я тобі допоможу.
Воно опустилося на коліна, левеня заповзло до нього
на спину, і слоненя знову встало на ноги.
– Чудово, – зраділо левеня, – зверху я добре бачу, куди
треба йти.
Вони швидко дісталися домівки левеняти, і те з
полегшенням прилягло.
– Велике спасибі тобі, слоненя, за те, що виручило.
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– Нема за що, – сумно відповіло слоненя. – Головне, що
ти вдома. Ось якби і мені потрапити додому. Ой, стежина!
І дійсно, стебла знову розступилися перед ним. Цього
разу це була добре втоптана, широка стежина. Вона не
звивалася, а впевнено йшла прямо і прямо, ніби кажучи
слоненяті: «Не бійся, я приведу тебе до батьків».
Слоненя так зраділо, що розігналося і ледве-ледве
встигло зупинитися. Стежина впиралася в озеро, а прямо
перед ним відчайдушно борсався носорожик, намагаючись
вибратися на берег. Позаду його підштовхував бегемотик,
але у них нічого не виходило – берег був дуже слизький.

Не вагаючись, слоненя вхопилося своїм хоботом за
маленький ріг носорожика і щосили почало рухатися задки.
Бегемотик продовжував підштовхувати носорожика ззаду, і,
врешті-решт, їм вдалося витягнути його на берег.
Відсапавшись, слоненя запитало у носорожика:
– Навіщо ти поліз в озеро, якщо не вмієш плавати?
Адже ти міг потонути.
– Мама не дозволяє ходити без неї на озеро, але ми з
бегемотиком посперечалися, хто з нас швидше бігає.
Вийшли на стежину, по якій носороги і бегемоти ходять
купатися, – раз-два-три, і побігли. Я не встиг зупинитися і
звалився у воду. Добре, що бегемотик уміє плавати, але
якби ти не прийшов купатися...
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– Купатися я не хочу, – сумно відповіло слоненя. – Я
заблукало. Не послухалось батьків, побігло за бабкою і
тепер не знаю, де їх шукати.
– Бачиш, уздовж озера йде стежина, – сказав
бегемотик. – Вона піднімається на горб. Зовсім недавно
звідти доносилися голоси слонів. Здається, кликали тебе.
– Та невже!? Дякую тобі, бегемотик! Бувай! – і слоненя
миттю кинулося до стежини. Вискочивши на горб, воно
побачило батьків.
– Мамо, тату! Нарешті я вас знайшло. Тепер я завжди
буду вас слухатися!
– Як же ти знайшло нас? – запитав тато.
– Я весь час допомагало тим, хто потрапив у біду через
свою неслухняність. І кожного разу після цього з'являлась
стежина. Вона вела мене все далі і привела до вас. Зате
поки я вас шукав, я навчився допомагати іншим. А вони
допомогли мені знайти вас!
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Хто бачив їжачка?
Дані Половець
Малюнки: Ірина Бондаренко

Одного разу зайчик прийшов в гості до свого друга
страуса.

– Привіт, страусе! Як живеш? – поцікавився зайчик.
– Добре, – відповів страус.
– Не хочеш зі мною прогулятися? – запитав зайчик.
– Звичайно, хочу! Із задоволенням! – зрадів страус.
Вони пішли гуляти і незабаром вийшли на стежину,
пообіч якої росли густі дерева і кущі. Їхні гілки звисали,
закриваючи сонечко. Зайчикові і страусові навіть було
трохи страшно. Ви, напевно, знаєте, що зайці і страуси – це
найбільші боягузи з усіх звірів.
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Раптом в кущах щось заворушилося і зашипіло. У ту ж
мить зайчик кинувся бігти. Йому було так страшно, що він
навіть боявся озирнутися назад. Він біг дуже довго, поки не
втомився. А коли зупинився і озирнувся по сторонах,
зрозумів, що навколо нікого немає.
– А де ж мій друг страус? – почав міркувати зайчик
вголос, щоб не було так страшно. – Я повинен його знайти.
Можливо, йому потрібна моя допомога.
Хоча зайчик і був боягузом, але своїх друзів в біді не
кидав. Він йшов по стежині, тремтячи від страху, і раптом
побачив страуса. Точніше кажучи, він побачив тільки тіло
страуса, без голови, тому що голову страус засунув у пісок.
– Що ти там робиш? – закричав зайчик над головою
страуса.
– Нічого особливого, – висунув голову страус. – Просто
в кущах хтось зашипів, ось я і сховався.
– Але ж тебе видно, – здивувався зайчик.
– Нічого подібного. Ось наприклад, зараз я дивлюся на
тебе, значить, ти є. Правильно?
– Правильно.
– А зараз я закриваю очі і не бачу тебе. Значить, тебе
немає. Правильно? – запитав страус, закриваючи очі.
– Правильно, – невпевнено відповів зайчик.
– Значить, якщо я закопую голову у пісок, то ніякої
небезпеки немає.
– Здорово, – захоплено сказав зайчик. – Скажи, а що,
нашого друга їжачка теж не існує? Ми ж його зараз не
бачимо.
– Напевно, не існує, – трохи подумавши, припустив
страус. – Адже ми його не бачимо.
– Але я точно пам'ятаю, що я його бачив. Здається, він
все-таки є, – заперечив зайчик. – Давай його знайдемо.
Адже він такий хороший друг.
– Так, – погодився страус.
І вони відправилися шукати їжачка. По дорозі друзі
зустріли білочку.
– Білочка, ти не бачила сьогодні їжачка? – запитав
страус.
– Ні, не бачила.
– А зараз бачиш?
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– Ні, не бачу, – здивувалася білочка.
– Що і потрібно було довести! – урочисто вимовив
страус. – Якщо його ніхто не бачить, значить, його не
існує.
– Але ж колись я його бачила, – обурилася білочка.
– Не знаю, не знаю, – задумливо промовив страус.
– Нам потрібно терміново його знайти, – стурбовано
сказала білочка.
– Ось ми його і шукаємо. Підемо з нами, – запропонував
зайчик.

І вони втрьох продовжили пошуки їжачка, поки не
зустріли ворону.
– Давайте запитаємо у ворони, адже вона літає і все
бачить зверху, – запропонувала білочка.
– Ворона! – дружно закричали зайчик і страус.
Ворона подивилася вниз і з неохотою перервала свій
політ.
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– Так, я вас слухаю.
– Чи не бачила ти сьогодні їжачка? – запитала білочка.
– Ні, не бачила.
– А зараз ти його бачиш? – запитав страус.
– Звичайно, не бачу, – розсердилася ворона.
– Значить, його не існує, – хором сказали білочка,
страус і зайчик.
– Як це? – здивувалася ворона.
– Його не існує, тому що ми його не бачимо.
– Хто це придумав? – запитала ворона. – Те, що ми його
не бачимо, – це зовсім неважливо. Важливо те, що ми про
нього думаємо, турбуємося про нього. Значить, він існує,
тому що він для нас важливий. Ми його любимо. Він наш
друг.
І раптом з чагарників виліз їжачок.
– Ура! – закричала білочка. – Їжачок знайшовся!
– А я і не губився, – сказав їжачок. – Ось тільки
захворів останнім часом. А сьогодні несподівано одужав.
Неначе хтось мені допоміг.

– Звичайно, допоміг! – сказала ворона. – Ми всі про
тебе думали і дуже турбувалися.
Говорять, що з тих пір страус перестав ховати голову у
пісок, але ми ці чутки не перевіряли.
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Казка про струмочок
Естер Адам
Малюнки: Григорій Коелет

У далекій гірській країні жили по сусідству озеро і
струмочок. Озеро знаходилось у підніжжя гори, а струмочок
брав свій початок трохи вище, на самій горі.

Озеро дуже пишалося собою.
– Подивися, струмочок, яке я красиве, велике і чисте!
– Так, – погодився струмочок, – ти дуже красиве. І
напевно, у тебе багато друзів. Адже ти таке велике, що
можеш дарувати свої води всім, хто хоче пити. А я
маленький, і ніхто мене не помічає.
– Ха-ха-ха! – розсміялося озеро. – Навіщо мені
роздавати свої води іншим? Так я теж стану маленьким.
Підійшов якось до озера гірський козлик.
– Красиве озеро, я збився зі шляху і дуже давно не пив.
Можна мені попити твоєї води?
– Пошукай водиці у іншому місці, – обурилося озеро. – І
не торкайся мене своїми брудними копитцями.
Козлик дуже засмутився, але нічого не вдієш. Він вже
збирався йти, як раптом почув чийсь тихий голос:
– Ко-о-злик, йди до мене. Я маленький непомітний
струмочок, але моєї води для тебе вистачить. Пий скільки
хочеш.
– Гарно дякую, струмочок, ти мене дуже виручив!

13

Прилетіли якось ластівки.
– Озеро, ми дуже втомилися, а попереду ще довгий
шлях. Дозволь нам напитися.
– Ще чого, – розсердилося озеро. – На ваших крильцях
пил, а я пилу не переношу. Летіть собі!
Ластівки вже піднялися у повітря, але тут почули, що їх
хтось кличе:
– Ластівки, милі ластівки, летіть до мене. Я маленький
непомітний струмочок, але моєї води вистачить для всіх вас.
Пийте скільки забажаєте!
– Спасибі тобі, маленький струмочок, – сказали
ластівки, утамувавши спрагу. – Ти справжній друг!

Приходили звірі, прилітали птахи. Всі вони просили
допомоги у озера, і всім допомагав струмочок.
Але одного разу... Це трапилося раптово, спекотного
літнього дня.
– До-по-мо-жіть, допоможіть! – кричало мишеня. Воно
підстрибом підбігло до озера і ледве перевело дух. – Озеро,
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допоможи зайцеві, він зламав лапку і не може йти. Він
давно не пив, йому дуже потрібна вода.
– А я тут до чого, – здивувалося озеро?
– Якщо ти виплеснеш трохи води, вона добіжить до
зайчика і дасть йому напитися.
– Дурощі, – відмахнулося озеро.
– Мишеня, – покликав струмочок, – можливо, я
допоможу?
– Ти дуже добрий, але маленький. Твоєї води не
вистачить, щоб добігти до зайчика.
– Почекай, я, здається, придумав, – сказав струмочок. –
Матінка гора! Матінка гора! – закричав він.

Але гора зігрілася на сонці і міцно спала.
– Нумо, допоможи мені, мишеня.
І разом вони покликали:
– Матінка гора!!!
– Щось ви дуже розгомонілися, малюки, – прокинулася
гора. – Що трапилося?
– Заєць зламав лапку, – пояснив струмочок. – Йому
потрібна вода, я повинен йому допомогти!
– Але як? Адже ти такий маленький?
– На твоїй вершині лежить сніг. Під сонячними
променями він тане і перетворюється на воду. Дай мені
трохи цієї води, і я зможу допомогти зайцеві.
– Хоч ти і маленький, але у тебе дуже велике бажання
допомогти іншим. Я зроблю те, про що ти просиш, –
відповіла гора.
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І в ту ж мить вся вода, яка до цього з вершини гори
стікала в озеро, потекла у бік струмочка. Озеро і охнути не
встигло, як перетворилося на засихаюче болото.
А струмочок перетворився на великий, веселий потік.
Він швидко дістався до зайця, напоїв його, промив йому
ранку і побіг далі до моря, даруючи всім чисту, холодну
воду.
– Бачите цей потік? – говорили один одному звірятка. –
Колись він був маленьким струмочком, але бажання
допомогти іншим перетворило його на широку, повноводну
річку.
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Найкраща квітка
Лідія Хора
Малюнки: Альбіна Огинтас

Одного разу на зеленому лісовому лужку засперечалися
квіти: яка з них найкраща і найгарніша.

– Ми кращі за всіх, – сказали ромашки, – ми
найкрасивіші, ми схожі на сонечко.
Польова гвоздика заперечила:
– Ми найяскравіші квіти, нас видно здалеку на
зеленому лузі. Ми виділяємо чудовий аромат і не
забруднюємо носи людей жовтим пилком.
– Про що ви сперечаєтесь?! – здивувалися дзвіночки. –
Ми найкрасивіші, найніжніші і найдосконаліші квіти в лісі.
Вони шумно сперечалися і жваво гойдали голівками. А
людям, які проходили повз них стежиною, здавалося, що в
траві шумить вітер, розгойдуючи верхівки квітів. І всі
милувалися квітучим лугом.
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Одного разу на лужок прийшла дівчинка. В руках у неї
був маленький букетик з лугових волошок. Ромашки
зневажливо гмикнули, витягнули свої голівки до сонця і
зарозуміло сказали:
– Які жалюгідні квіти.
– І зовсім не мають запаху, – фиркнули гвоздики,
ставши ще яскравішими від обурення.
А дзвіночки тоненько задзвеніли від досади:
– Хіба можна порівняти нашу грацію, наші форми з
якоюсь волошкою, тим більше луговою.
– Лугові волошки негідні ніякої уваги! Ми найкрасивіші
в лісі! – зашуміли квіти на лужку.
А дівчинка йшла і милувалася квітучим лугом.
– Які красиві квіти, – сказала вона. – Зберу-но їх у
букет і подарую мамі.
Вона нахилилася і зірвала декілька ромашок. Ромашки
були впевнені, що дівчинка вибрала їх, тому що вони кращі
квіти на лужку. Але не встигли вони щось сказати, як
дівчинка додала до букета декілька гвоздик. Гвоздики від
радості, що і вони гідні букета, гордовито зашарілися. А
дівчинка вже протягувала руку до дзвіночків.
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Але навіть в букеті квіти не переставали сперечатися,
хто ж із них краще за всіх.
А дівчинка прийшла додому і подарувала букет мамі.
– Дякую, донечко, - сказала мама. – Який гарний букет!
Це лісова галявина прийшла до нас у гості.
Вона поставила квіти у вазу на великий обідній стіл і
посміхнулась:
– Який чудовий аромат.

Всі квіти в букеті дуже здивувалися. Мама не похвалила
когось окремо: ні ромашку, ні волошку, ні гвоздику, ні
дзвоник. Їй сподобались всі квіти разом. І все-таки вони
продовжували сперечатися.
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Тут через відкрите вікно у кімнату влетів джміль. Він
послухав, як сперечаються квіти, сів на ромашку і сказав:
– Які ви всі нетямущі. Адже лісовий лужок тому і
красивий, що на ньому багато різних квітів, і кожна квітка
по-своєму неповторна. Ваш букет зібрав всі фарби і запахи
– цим він і дорогий людям.
І джміль вилетів у вікно.
Квітки замовкли, і кожна подумала:
«Як добре, що ми всі такі різні. Виявляється, тільки
разом ми найкрасивіші – і на лужку, і у вазі на великому
столі.
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Казка про бегемотика
Надя Рафаелі
Малюнки: Г. Басилая

Чи знайомі ви з Бегемотиком?
– Почекайте, почекайте, так це той самий Бегемотик?
– Не поспішайте, розповім вам все по порядку про те,
як Бегемотик став найщасливішим. Як же це відбулося? Ну,
слухайте...

Одного разу Бегемотик лежав у себе вдома, в болоті, і
хандрив. Настрій у нього був не дуже добрий. Скажемо
прямо: найгірший, який тільки може бути. Гірше не буває.
Судіть самі: небо над ним – тьмяне, недружнє, нудне; вода
– сіра, каламутна; берег і дерева навколо – теж сірі і
занудні. Та і запах (якщо говорити відверто), теж не дуже...
Фе. Як же тут було не нудьгувати?
Озираючись по сторонах, Бегемотик бачив, що інші
бегемоти чудово проводять час. Вони з апетитом їли,
дрімали собі на втіху і абсолютно не розуміли, чим же він
так незадоволений, чого йому не вистачає у житті.
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Бегемотик відчував, що він зовсім не схожий на інших, і
дуже переймався: ну що ж з ним не так? Може, він якийсь
неправильний Бегемот? Можливо, він просто захворів?..
Бегемотик зітхнув, набрав побільше повітря і почав
пускати бульбашки. Великі, сірі. Буль-буль-буль... Але йому
скоро це набридло. До того ж, окрім нього, їх ніхто не бачив
і не міг їм радіти...
Бегемотик знову зітхнув і пірнув якнайглибше у воду.
Але це теж не допомогло, і тоді він вирішив підійти ближче
до берега.
«Який я нещасний і невдачливий», – думав він.
А час все тягнувся і тягнувся, як нецікавий урок, і
нічого, зовсім нічого не відбувалося. Ну і нудьга! Просто
жахливо!
Але тут недалеко почувся веселий спів, і перед
Бегемотиком з'явилася завзята пика Мавпочки.
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– Привіт, приятель! Прекрасний день, чи не так!? –
вигукнула вона.
– М-м-м-м... – зітхнув Бегемотик утретє. Здогадуєтеся,
чому? Так, так, йому було дуже нудно. І він поскаржився,
що, напевно, він найнещасніший бегемот у світі.
Мавпочка співчутливо похитала головою.
– Адже ти зовсім один. Так не годиться. Тобі потрібен
друг!
– Де ж беруть друзів? У моєму болоті їх точно немає, – з
сумнівом подивившись на тьмяну воду, відповів Бегемотик.
– Може, їх беруть у лавці, де моя мама купує продукти і
солодощі?
– Точно не знаю, але це навряд чи. Підемо, пошукаємо.
Можливо, хто-небудь залишив друга, не потребуючи його,
або втратив.
– Втратив!? – від здивування Бегемотик знову почав
пускати бульбашки. – Бути такого не може. Друг – це дуже
цінна штука!
І звірята пішли шукати друга. От тільки вони не знали,
як виглядає друг. На кого він схожий? Чи є у нього хвіст?
Чи плямиста шкура? Колючий він чи пухнастий? Де він, цей
невідомий друг?
Вони йшли лісом і нічого особливого не зустрічали.
Дорослі були зайняті своїми справами: годували малюків,
готували їжу, наводили вдома лад.
– Так я і знав, – засмутився Бегемотик. – Я назавжди
залишуся один. У мене ніколи не буде друзів!
– Дурниці! – вигукнула Мавпочка. – Ми ще не пройшли
весь ліс. Напевно, друг десь там, далі. Ми обов'язково його
знайдемо!
Бегемотик з Мавпочкою заглядали за дерева, розсували
кущі, підіймалися на пагорби, але так нічого і не знайшли.
Точніше, нікого. Уявляєте?
Розчаровані, вони сіли на стовбур зваленого дерева. На
очах у Бегемотика зрадницьки заблищали справжні
величезні бегемотові сльози – і потекли вниз, загрожуючи
затопити все навколо.
– Тільки не треба розводити сирість! Лісові жителі ще
не готові до дощів, – сказав хтось поряд. Це був старий
дідусь Дикобраз. Всі в лісі знали, що він дуже мудрий.
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– У-у-у м-мене ні-ко-ли не бу-у-де дру-у-зів! –
схлипував Бегемотик.
– Але ж у тебе вже є друг! – сказав Дикобраз.
– Правда?! – Бегемотик відразу перестав ридати. – Де ж
він?!
– Поряд із тобою, – посміхнувся дідусь. – Ось він. Він
весь час був поряд. Він і є твій справжній друг.
– Мавпочка? Але вона зовсім не схожа на мене, –
розгубився Бегемотик. – Вона не така велика, як я, і навіть
не уміє пускати бульбашки. Я думав друг – це щось таке
велике, рожеве, прекрасне, незвичайне, як великапревелика різнокольорова бульбашка! Як подарунок!
– Звичайно, друг – це великий подарунок, – погодився
Дикобраз. – Але він не завжди виглядає так, як ви його
уявляєте. І колір зовсім не головне. Друг – це той, хто
думає про тебе, допомагає, піклується і хоче, щоб тобі було
добре.
– Який я, виявляється, щасливий! – просяяв Бегемотик.
– Дякую тобі, Мавпочко.
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Звірята сиділи на галявині, яка просохла під ласкавими
променями сонечка, і милувалися лісом.
– Подивися, як гарно навколо! – дивувався Бегемотик.
– Небо блакитне, птахи співають, квіти пахнуть дивовижно.
І як я раніше не помічав цього?
Навіть рідне болото вже не здавалося йому таким сірим
і нудним, як раніше. Навпаки, воно було прекрасним, тому
що жити тепер стало цікаво і захоплююче – адже у
Бегемотика з'явився друг!
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Зайчик-стрибунець
Олег Іцексон
Малюнки: Лариса Новікова, Катерина Васильченко

Жив собі в одному лісі зайчик-стрибунець. Стрибав він
цілими днями зеленими стежками, ласував морквою на
полях, що біля лісу, ганяв метеликів біля дзвінкого струмка.
А коли втомлювався, лягав поспати на підстилці з м'якого
моху під горобиновим кущем. Добре було зайчикові в лісі.
Одного разу вранці пострибав він, як завжди, на
високий горб, звідки видно, як сонце встає над далекою
річкою. Раптом дивиться – оленятко йде, а в роті у нього
ромашка.
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– Навіщо тобі ромашка, оленятко?
– Білочці подарую, нехай дупло прикрасить. Вона мені
вчора горішків принесла.
Здивувався зайчик-стрибунець. Йому ніколи нічого не
давали, та й він нікому подарунків не робив.
Пішов далі, а назустріч синиця летить, низько-низько,
траву крилами зачіпає, а в дзьобі щось важке тримає.
Підлетіла до зайчика, сіла передихнути і акуратно поклала
на землю величезний жолудь.

– Синичка, навіщо тобі жолудь? Ти ж їх не їси.
– Це я кедрівці несу у подарунок. Вона вчора гніздо
поряд із моїм звила, сусідками будемо.
Ще більше здивувався зайчик. Виявляється, подарунки
можна задарма давати, просто так.
Тільки-но далі пішов, зирк – вилазить з нори кріт і
протягує соковитий лист конюшини.
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– Тримай! Спеціально для тебе припас. Ти ж тут кожен
ранок ходиш.
Хотів зайчик «дякую» сказати, але не встиг –
прошмигнув кріт назад у свою нору, тільки його і бачили.
«Оце так! – подумав зайчик. – За подарунок навіть
подяки не просять. Треба і мені спробувати».
Побіг він у поле, знайшов стиглу, червону морквину і
задумався:
– Кому ж її подарувати?
Повернувся він у ліс, а на галявині ведмежа грається,
кору з дерева здирає.
Зрадів зайчик-стрибунець:
– Привіт, ведмежа! А я тобі подарунок приніс –
морквину!

Понюхало ведмежа морквину і лише поморщилося:
– Ні, я такого не їм. Ось якби ти мені ягід солодких
приніс або меду – інша справа. А це хіба подарунок?
Зайчик просто оторопів від подиву: начебто все
правильно зробив, а нічого не вийшло. Він так засмутився,
що йому навіть стрибати розхотілося. Поплентався він
лісом, йде, трохи не плаче. Вийшов на галявину – а там
звірята в лапанки грають.
– Зайчику-стрибунцю, ти чого такий сумний? Може,
тебе образив хто?
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– Та ні. Хотів я сьогодні подарунок зробити, але чомусь
не вийшло. А ви випадково не знаєте, як правильно
дарувати?
– Звичайно, знаємо! Йди до нас, ми тебе навчимо!
Підбіг зайчик до звірят, стоїть, хвилюється – дуже хоче
дізнатися, як подарунки дарують. Підійшло до нього оленя і
говорить:
– Розумієш, подарунок має бути такий, щоб сподобався
другу. Ти ж не для себе даруєш, а для нього.
– А ще подарунок повинен бути від щирого серця, –
додало лисеня. – Щоб друг відразу відчув твою любов.
– Коли даруєш, не чекай нагороди, – сказало лосеня. –
Головне, щоб другу було добре. Тоді і тобі буде добре разом
з ним. Ну що? Зрозумів?
– Дякую вам, – сказав зайчик звірятам. – Сьогодні я
дізнався, як треба робити подарунки.
– Ну і в яку гру ми тепер пограємо? – пискнуло
маленьке мишеня.
Всі загаласували, кожен пропонував свою гру, але тут
у зайчика з’явилася чудова думка.
– Зупиніться! – крикнув він. – Я знаю, у що ми
гратимемо – в День народження!
– І у кого ж буде День народження? – із сумнівом
запитало мишеня.
– У всіх! А це означає... Це означає, що всі робитимуть
подарунки одне одному!
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Так зайчик-стрибунець навчився дарувати. З тих пір
він не гаяв час дарма. Всі в лісі вже отримали від нього
чудові подарунки, і лише крота він ніяк не може зловити. Як
тільки зловить, ми вам обов'язково про це розповімо.
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Колючі голки
Марина Фатєєва
Малюнки: Олена Строкіна

В одному лісі жили по сусідству два їжачки. Вдень вони
збирали гриби і ягоди, грілися на сонечку, а ночами кожен
забирався під свою ялинку.
Треба сказати, що вночі в лісі було дуже холодно і сиро.
Ще з вечора починав стелитися густий туман, огортаючи
траву, кущі і дерева білою пеленою. Їжачки збирали
листочки і траву, щоб зробити своє укриття теплішим. Але
це погано допомагало, і ночами вони тремтіли від холоду. А
вранці з першими променями сонця вони вибиралися на
галявину і грілися там, підставляючи свої мордочки
довгоочікуваному теплу.
Одного разу рано вранці по галявині пробігав зайчик і
побачив тремтячих від холоду їжачків.
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– Що з вами трапилося? – запитав зайчик їжачків.
– Ми мерзнемо холодними ночами, – тремтячи,
відповіли їжачки.
– А ми, зайчики, не мерзнемо, – весело сказав зайчик.
– Ми всі збираємося в свою велику нору, притискаємося
один до одного, і наші шубки стають як одна велика
хутряна ковдра. Нам дуже тепло і затишно!

І зайчик пострибав далі, залишивши здивованих
їжачків.
– Але у кожного з нас своя ялинка, – сказав один
їжачок.
– І у кожного під цією ялинкою своє ліжко і свої запаси
ягід і грибів, – сказав інший.
Їжачки подивилися один на одного і розійшлися кожен
в свою сторону.
До вечора небо над лісом затягнуло чорними хмарами.
Здійнявся сильний вітер. Стало дуже холодно, і полився
дощ.
Їжачки розбіглися під свої ялинки. Але дощ був такий
сильний, що пробивався крізь волохаті ялинові гілки. До
ночі холод тільки посилився. Бідні мокрі їжачки просто
замерзали.
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І раптом один з них пригадав розповідь зайчика.
«А може, і справді, треба піти до сусіда? Разом нам буде
тепліше», – подумав їжачок і висунув ніс з-під своєї ялинки.
У лісі стояла темна ніч і бушувала негода. Долаючи страх,
їжачок помчав до свого сусіда.
– Як добре, що ти прийшов! – вигукнув той. – Я вже
хотів бігти до тебе. Давай спробуємо притиснутися один до
одного, як зайчики, і накриємося листочками. Може, нам
буде тепліше.
І їжачки спробували обійнятися.
– Ой! – закричав один.
– Ай! – обурився інший.
– Ти колеш мене своїми голками!! – вигукнули вони в
один голос і ображено подивилися один на одного.
Але тут вдарив грім і з'явилася блискавка. Від жаху
їжачки опустили свої колючки і притиснулися один до
одного. Вони забилися під саме коріння дерева, накрилися
листям і... раптом відчули, як тепло розлилося по їх тілах.
– Ух, ти! – здивувався один.
– Оце так-так! – вигукнув інший.
– Треба було всього лише прибрати голки! – вигукнули
обидва в один голос.
І зігріті, щасливі, їжачки заснули під шум нічного дощу.
Наступного ранку вони вирили одну велику нірку під
найгустішою ялинкою, а потім нанесли туди трави і
листочків для свого ліжка. І ще поряд вони спорудили
загальну нірку для зберігання припасів. Разом їм жилося
дуже добре і затишно.
33

Зустрівши знайомого зайчика, вони не забули
подякувати йому за добру пораду.
Звістка про двох їжачків, що дружно живуть разом,
рознеслась по всьому лісу. До них почали приходити інші
їжачки, які до цього жили поодинці. Наші їжачки-приятелі
навчили їх прибирати голки, і їжача сім'я ставала все
більшою і дружнішою.
Під старою ялиною їжачки вирили велику нору. Вдень
вони збирали запаси для своєї великої родини, а вночі
засинали, відчуваючи тепло і турботу один одного.
Коли настала зима, вони провели її у теплі, ситості, а
головне, у любові і турботі, притиснувши свої голки і
думаючи тільки один про одного.
І всьому лісу, всім його мешканцям, передавалося їх
тепло – тепло любові, добра і дружби.
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