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Äçâîíèê завжди радо прислухається до

ваших пропозицій і друкуватиме надіслані вами спроби!
Увага! За достовірність надрукованих
матеріалів відповідають їх автори!

У ВиФЛЕЄМІ
НиНІ НОВиНА

У Вифлиємі нині новина:
Пречиста Діва зродила Сина.
В яслах повитий поміж бидляти
Спочив на сіні Бог необнятий.
Вже херувими славу співають,
Ангельські хори Спаса вітають.
Пастир убогий несе, що може,
Щоб обдарити Дитятко Боже.

А ясна зоря світу голосить:
Месія радість, щастя приносить!
До Вифлеєму спішіть всі нині,
Бога вітайте в бідній Дитині!

За світлом зорі, аж десь зі сходу
Йдуть три владики княжого роду.
Золото, дари, ладан і миро,
Враз з чистим серцем несуть в офіру.
Марія Мати Сина леліє,
Старенький Йосиф пелени гріє.
А Цар всесвіту в зимні і болю
Благословить нас на кращу долю.

Ісусе милий, ми не багаті!
Золота дарів – не можем дати.
Лиш дар цінніший несем від мира,
Це віра серця і любов щира!
Глянь добрим оком, о Божий Сину,
На нашу землю, на Україну,
Зішли їй з неба дар превеликий:
Тебе славити по вічні віки!
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Будемо молити
І Тебе просити:
«Дай нам, Сину, в Твоїм царстві
Віки вічні жити».

Дивная новина:
Нині Діва Сина
Породила в Вифлеємі
Марія єдина.

НОВА РАДІСТЬ СТАЛА

Що то Бога иста,
Марія Пpечиста
І pождає, вповиває
Його як невіста.

Де Христос родився,
З Діви воплотився,
як чоловік пеленами
У Бого повився.

Нова радість стала,
яка не бувала:
Над вертепом звізда ясна
На світ засіяла.

Не в царській палаті,
А межи бидляті.
Во яслині, у пустині,
Треба то всім знати.

Ангели співають,
Славу сповіщають,
На небесах і на землі
Мир проповідають,

На руках тримає
І Йому співає.
Всемогутнім Створителем
Його називає.

Давид виграває,
В гуслі ударяє,
Мелодійно і предивно
Бога вихваляє.

Каже: «Люляй, Сину!
Ти моя Дитино!
Коли мене Сам вибрав
За Матір єдину!

I ми теж співаймо
Христа прославляймо,
Із Марії рожденного
Щиро всі благаймо:

Нині ти смиренний,
Сину Божественний!
Спи доволі, в добрій долі,
Младенче блаженний.

«Ой Ти, Царю, Царю,
Небесний Владарю,
Даруй літа щасливії
Цьому господарю.

я в Тобі надію,
Дорогий, лелію,
Де Сам будеш, мене візьмеш,
Ти мій Добродію!

Цьому господарю
Та ще й господині,
Даруй щастя і здоров’я
Всій його родині”.

Скажи, Правосуде,
Де хто з вірних буде?
Най зі мною пред Тобою
Стануть усі люди.

ДОБРиЙ ВЕЧІР ТОБІ,
ПАНЕ ГОСПОДАРЮ

Застеляйте столи та все скатертями.
Та кладіть калачі з ярої пшениці.
Бо прийдуть до тебе три празники в гості.
А перший же празник – Рождество Христове
А другий же празник – Святого Василя,
А третій же празник – Святе Водохреща.
А що перший празник зішле тобі втіху,
А що другий празник зішле тобі щастя,
А що третій празник зішле всім нам долю.

Добрий вечір тобі, пане господарю!
Радуйся!
Ой радуйся, земле, –
Син Божий народився!*

(*Повторюється після кожного рядка)
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У Ісуса біля ніг
Посхилялись пастухи
У молитві і хвалі.
В славу Господа Царя
В небі сяяла зоря.
І лунав чудовий спів
Білокрилих анголів.
Із великого Різдва
Вся історія нова
Почалася в славний день
Для спасіння всіх людей!

ЗиМА. РІЗДВО

Ми ялинку прикрашали,
З кухні пахли пироги.
Свічечки на гілки стали
Аж до зіроньки з фольги!

Сніг пушинками кружляє,
Біле міряє шитво.
Раз на рік таке буває:
Свято! Сніг! Зима! Різдво.

Надiя ГУМЕНЮК

СВяТВЕЧІР

На столі – свята вечеря.
Вся родина – за столом.
Відчиняє ангел двері
Позолоченим крилом.

СВяТВЕЧІР

Марія ХОРОСНиЦЬКА
Діти з-за порога,
Діти з-за одвірка
Дивляться на небо,
Чи не сходить зірка.
Блисне перша зірка
Сяйвом променистим, Мати всіх запросить
До вечері сісти.
Виглянь, виглянь, зірко,
Ми тебе чекаєм
Вечеряти з нами
За старим звичаєм.

Благу вість нам сповіщає
Про народження Христа.
В хаті свято розцвітає,
Гріє душу доброта.
Пахне сіном і кутею.
Сяє зірка. Сніг скрипить.
І колядка над землею
З білим ангелом летить.

Мapiя ПОНОМАРЕНКО

Вікторія ШУПОРТяКА

СВяТО РАДОСТІ

ПОЧАТОК

У зимову світлу днину
Народилася дитина.
Чиста-чиста, мов сльозина,
Божий Син, свята зернина.
І донині нам сія
Вифлиємськая зоря.

Славне місто Вифлеєм –
Це чудове місце є!
Звідси почалось усе.
Від печери, від ясéл!
В Палестинському краю
Путь Ісус почав Cвою.
Народився в стайні Він –
Відкупитель, Божий Син.
Мудреці зі Сходу йшли
І дари Царю несли.
І раділа вся земля
Тим чудовим Немовлям.
В тій далекій стороні

Ніч Різдвяна світла й чиста,
Небо – в зорянім намисті.
Щастя й радості багато
Нам несе Різдвяне свято.
І щоразу воно нове –
Свято свят – Різдво Христове!
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УРОК ПАРЕМІОЛОГІї

МОНІКА: Тут ти помиляєшся. Я не займаюсь ніяким спортом...
ЕМІЛЬ: Та полиш прикидатись... я нікому
про це ні словечка... нікому нічого-нічогісенько, даю чесне слово...
МОНІКА: Ти про що, Емільчику?.. Може, я
якась Чікічана, чи Брюсличка, а тільки тепер
довідалась?
ЕМІЛЬ: Залиш, залиш... ти добре знаєш,
про що ми... з тобою...
МОНІКА: І про, що ми... з тобою...
ЕМІЛЬ: Як це про, що? Про твій улюблений
вид спорту.
МОНІКА: А я й не відала, що в мене є
«улюблений вид спорту»?.. Мабуть, настав
час дізнатися про це...
ЕМІЛЬ: По-твоєму, риболовство це не
спорт?
МОНІКА: Ри-бо-лов-ство?! Про що ти?!
ЕМІЛЬ: Як це про що я? Про що ти?! Коли
я увійшов, почув твої слова: «Я маю дякувати
Ліліяні за те, що мене навчила ловити рибу...»,
а це вже спорт, для мужчин, а все що є мужське, для жінок є екстремою... то ж і риболовство є екстремальним спортом. Але я нікому
про це ні словечка, я німий... німий, як риба...
МОНІКА: Ха-ха-ха... ось про що ти, тепер я
зрозуміла.
ЕМІЛЬ: Накінець ти зрозуміла, що риболовство спорт...
МОНІКА: Я це знала давно, в мене дідусь –
великий рибалка...
ЕМІЛЬ: Ого-го-го – кров не водиця!
МОНІКА: Водиця, чи не водиця, а я в своїм
житті не риболовила, і риболовити не збираюсь...
ЕМІЛЬ: Ні?
МОНІКА: Ні!
ЕМІЛЬ: Тоді про що ти?
МОНІКА: Про пареміологію...
ЕМІЛЬ: Про пареміо... що-що?
МОНІКА: Па-ре-мі-о-ло-гі-ю!

(П’єса для дітей)
(Продовження з минулого числа.)

Дійові особи

БОГДАН, шахіст
АНКА, двоюрідна сестра
Богдана
АНДРІЙ ВОЛОШИН,
футболіст
АНДРЕЯ, сестра Андрія.
ЕМІЛЬ, каратист
ДЖОРДЖЕ, поет

ОЛІМПІЯ, балерина
ВАЛЕНТИНА, святкована
АУРОРА, подружка
Олімпії
МОНІКА, подружка
Джордже
ЛІЛІЯНА, подружка
Моніки
ДІВЧИНА ПЕРША,
ДІВЧИНА ДРУГА

МОНІКА: Oлімпія має рацію, я даремно
сердилась на Ліліяну...
(Входить Еміль. Моніка його не запримічає
і продовжує розмовляти сама з собою.)
Виходить, що я маю дякувати Ліліяні за те,
що мене навчила ловити рибу...
ЕМІЛЬ: Ось, дивися, ось, дивися – краща
Дося ніж Маруся... І хто б таке повірив, хто б
таке повірив?.. Певна річ, що ніхто!
МОНІКА: Що з тобою, Фомо Невірнику, що
ти таке бачив і не повірив?
ЕМІЛЬ: Бачити не бачив нічого, але мені
достатньо те, що почули мої вуха... І хто б таке
повірив, хто б таке повірив?.. Певна річ, що
ніхто!
МОНІКА: І що такого чували твої вуха, що
віритись не приходить?..
ЕМІЛЬ: Знаєш, а мені дуже подобаються
дівчата, які... ну, як тобі сказати? Дівчата, які...
ну, знаєш і сама.
МОНІКА: Звідки мені знати, які дівчата
подобаються тобі?
ЕМІЛЬ: Ну, такі, як ти, що...
МОНІКА: Я тобі посдобаюсь?...
ЕМІЛЬ: Ні! Тобто так! Тобто ні! Тобто... я
хотів сказати, що...
МОНІКА: Що ти хотів сказати, це твоя річ, а
зараз мені говори: я подобаюсь тобі чи ні?!
ЕМІЛЬ: Так, мені подобаються всі дівчата...
МОНІКА: Всі?!
ЕМІЛЬ: Всі, які... ну, знаєш... займаються
екстремальним спортом.

(Далі буде.)
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ГАДАННя НА СВяТОЇ КАТЕРиНи

Взимку всі господарські роботи закінчено,
зібрано врожай, оброблено ниву, і селяни
мають повне право на відпочинок. Тож не
випадково, мабуть, що найбільше народних
свят припадає саме на зимові місяці. Навколишній холод люди навчилися розігрівати розвагами, святкуваннями та любовною магією.
Кажуть, у грудні що не день – то свято. Cаме в
цей період мають місце свята з найбільш улюбленими народними магічними дійствами: ворожінняm та гаданняm.
7 грудня – день пам'яті великомучениці Катерини. Український народ здавна шанує її як
покровительку щасливого подружнього життя.
Дівчата звертаються до святої з
проханням про щасливу долю,
взаємну любов і вдале заміжжя,
жінки моляться про злагоду в
сім’ї, вагітні – про легкі пологи.
Цей день називають «святом
жіночої долі». Старі жінки казали, що жінка має дві долі: одна
від Господа, друга – від недоброї сили. Тому треба молитися
Катерині, яка є суджена Христа,
аби Бог дав добру долю дівчині.
На Катерини водилося проводити яскраві молодіжні святкування. Більшість звичаїв того
дня допомагають дізнатися, що
чекає людину у майбутньому.
Існують також замовляння та
ритуали, якими можна умилостивити Долю і забезпечити себе
щастям. В народних переказах щаслива дівоча
доля – то гарний і моторний хлопець, а чоловіча –
гарна та працьовита жінка. Молоді люди вірили,
що саме у цей чарівний день таємнича сила Долі
почує їх і розкаже з ким судилося побратися.
Ворожіння починалися ще звечора напередодні Катерини – у Митрофанів день. Під
подушку дівчина клала шматочок хліба, що
залишився від вечері. Вважалося, що уві сні їй
присниться майбутній чоловік. Напевне найпростішим є гадання на листочках з дерев.
Дівчата клали під подушку листочки з різних
дерев. На кожен листочок загадується той чи
інший хлопець. Серед них мав бути і яблуневий
листочок – для дівчини. Перед сном треба помолитися, а на ранок попросити самого молодшого хлопця в родині витягнути листочок.

Відповідно до листочка і визначається ім'я майбутнього нареченого. якщо ж випадав яблуневий – то доведеться ще рік у дівках ходити.
А вже безпосередньо в день Катерини можна
було гадати і ворожити цілісінький день.
Широко відоме гадання на вишні. Але існувало
багато інших, не менш цікавих ритуалів, які
мали показати дівчині її майбутнє життя: давали
рушника першому перехожому, дивилися на
своє відображення у криниці, запалювали свічку перед іконою, «обнімали плота», підслуховували розмову під хатою сусідів, пускали кораблика у мисці з водою, гадали на символічних
предметах чи на тіні та багато іншого. Дуже
часто влаштовувалися вечорниці, де дівчата «закликали долю»
або «судженого». Цей ритуал
досить відомий і зараз. На
вечорниці приходили хлопці, та
не раніше ніж дівчата закінчать
ворожити. З ними можна було
грати типові для цього дня ігри.
І в них йшлося про вибір майбутньої пари. Через Різдвяний піст
готували тільки пісну їжу – за
звичай борщ та кашу. Заборонялося співати веселих пісень,
жартувати, витанцювати. Переважно звучали сумні, ліричні
мелодії про нещасливе кохання,
про дівочу долю, колядкові та
історичні балади. Залишатись
допізна на гулянні цього вечора
дівчатам заборонялося. Потрібно було йти додому, аби не прогнівити долю.
Менш відомі та не менш важливі обряди,
закликані умилостивити долю. Їх виконували
матері, молоді дівчата на виданні та й ті, що
засиділися у дівках; одружені пари і ті, що тільки про це мріяли. Про них ми розкажемо якось
іншим разом. Особливим є те, що 7 грудня –
єдиний день у році, коли ворожили хлопці.
Напередодні свята вони постили сім п'ятниць і
молилися, щоб Бог послав їм хорошу дружину –
«роботящу, не ледащу, до того ж лицем пригожу
і до чоловіка лагідну». Ворожили хлопці і на
вишні, як і дівчата. Ранком, до схід-сонця, йшли
до чужого саду і зрізували гілочку вишні. Ту
гілочку ставили у пляшку з водою на вікні у хаті
(Продовження нa 7 стор.)
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×óäeñà Ïðèðîäè
ВЕЛиКЕ ПРиЗМАТиЧНЕ
ДЖЕРЕЛО, США

Одне з дивовижних природних чудес
світу знаходиться в національному парку
Йеллоустоун. Близько 600 тисяч років тому
виверження найбільшого на планеті вулкану призвело до зміни ландшафту, і з часом
термічні джерела, що заспокоїлись, утворили вражаюче райдужне озеро. Сьогодні це
найбільше гаряче джерело в світі.

КАННЕСТЕІНЕН,
НОРВЕГІя

Ця скеля, схожа на
гриб, створювалася протягом тисячі років природою. І таким чином
згодом і прийняла цю
«грибну форму».
них, покращитись душею і повторити весь ритуал ще раз у наступному році.
Святу Катерину називали ще й Санниця. На
честь цього дня подекуди влаштовувалися
народні гуляння та катання на санчатах із гірок.
якщо на річках з'являлася досить міцна крига,
то на санках з'їжджали з берегів прямо на лід.
Вважалося, що всі біди і негаразди залишаться
позаду полозів.
Святкування на Катерини залишає приємні
спогади і романтичні сподіванки на кращу, щасливішу долю та на гарне життя. Свята покровителька неодмінно ощедрить тих, хто вірить в
неї, і тих, хто змінюється на краще. Кажуть, що
свята Катерина змогла переконати в своїй вірі
50 поганських (язичницьких) філософів. Тому її
вважають покровителькою учнівства і студентської молоді, філософів, проповідників. Вона
сприяє навчанню і знанням, а значить, усі учні
та викладачі можуть просити у неї допомоги у
набутті знань, просвітління розуму і успіху в
навчанні. Варта спробувати!!!

(Продовження із 6 стор.)

чи встромляли у землю на покуті. якщо до
«Меланки» гілка пускала багато листя і пишно
цвіла, хлопець вірив, що і дружина у нього буде
гарна, любляча і працьовита. якщо ж гілка пускала листя, але не цвіла, значить, судилося
хлопцеві одружитися з дівчиною простою і
нічим не примітною. А коли ж гілка зовсім не
цвіла – дружина буде ледача, сварлива та
негарна. У тому випадку, коли хлопець мав
даровану дівчиною вишиту хусточку, можна
було перевірити, чи вона є судженою. Спочатку
хусточку клалося на ніч у взуття, а взуття – у
портяниці (спідню білизну), портяниці під
подушку й примовлялося: «як з мого ребра, най
заходи в мій патинок (взуття), а як в мій патинок
зайшла, то чи буду з нею вінчатись?» Так і засинав хлопець з цією думкою. А якщо і ставалося,
що нічого не бачилося уві сні, то означало, що
не гідний парубок того, щоб Катерина його почула. Треба шукати свої вади, аби розкаятись у
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НЕЙМОВІРНІ ПРиГОДи КОТиГАРБУЗЕНКА

Михайлo Гафія ТРАЙСТА

(Графічна дитяча оповідь за ідеєю Степана Трайсти)

(продовження з попереднього числа)

Наївшись каші, Гарбукозаки чекали
наказу гетьмана

Через годину, гарбукозаки вирушили
в похід до Картоплянки.

Вперед, на північ – на Картоплянку! –
крикнув Котигарбузенко.

Але і Колорадські жуки, не стояли
склавши руки.

8

«Äçâîíèê», ¹

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

І зустріли їх лавою, готові до бою
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Але колорадські жуки почали втікати

Генерал колорадських жуків – Жак-Жук
сиділи на відстані і хитро посміхався

І вмить розпочався бій,

Малюнки:
Степан та Михайло Трайста

9
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Карло КОЛЛОДІ

ПРиГОДи ПІНОККІО
VIII.
ДЖЕППЕТТО МАЙСТРУЄ ДЛя
ПІНОККЮ НОВІ НОГи, А ПОТІМ
ПРОДАЄ ВЛАСНУ КУРТКУ, ЩОБ
КУПиТи ЙОМУ БУКВАР

Угамувавши голод, дерев’яний хлопчик відразу почав схлипувати й нарікати. Він хотів мати
нові ноги.
Джеппетто, щоб покарати Піноккiо за витівки,
аж півдня не звертав уваги на його нарікання. А
потім сказав:
– А чого це я маю тобі робити нові ноги? Щоб
ти знову чкурнув від мене?
– Присягаюся,– промовив
схлипуючи дерев'яний хлопчик,– що відсьогодні поводитимусь як cлід.
– Усі діти,– відповів Джеппетто,– коли хочуть мати
щось, кажуть так.
– Я присягаюся, що піду до
школи і вчитимуся дуже
добре.
– Усі діти кажуть так, коли
хочуть щось випросити.
– Але ж я не такий, як інші
діти! Я найкращий з усіх і
завжди кажу правду. Обіцяю
вам, тату: я навчусь якогось
ремесла і стану вам утіхою і
опорою на старість.
Джеппетто насупився, його очі були повні сліз,
а серце щеміло від жалості до нещасного безногого Піноккіо. Тому він без. дальших балачок
узяв у руки інструмент, два шматочки сухого
дерева І заходився майструвати.
Не минуло й години, як нові ноги були готові:
дві стрункі, жваві, прудкі ноги. Ноги були справді
гарні.
Джеппетто сказав дерев'яному хлопчикові:
– Заплющ очі й спи.
Піноккіо заплющив очі, прикидаючись, що
спить. І поки він отак прикидався, Джеппетто розвів у яєчній шкаралупі столярного клею і приклеїв куди треба обидві ноги. Припасував їх так

добре, що й не помітно було, де вони приклеєні.
Тільки-но дерев'яний хлопчик відчув, що
знову має ноги, як враз скочив зі столу на підлогу
і почав стрибати й перекидатися через голову,
ніби збожеволів від радості.
– Щоб віддячити вам за все, що ви зробили
для мене,– сказав Піноккіо,– я хочу негайно піти
до школи.
– Молодець, хлопче!
– Але, щоб ходити до школи, мені потрібен
одяг. Джеппетто був бідна людина і не мав у
кишені жодної монетки, тож він зробив для
Піноккіо курточку з кольорового паперу, черевики
з дерева, а з м'якушки хліба ковпачок.
Піноккіо відразу побіг помилуватися на себе в
ночвах з водою, і так йому
сподобався власний вигляд,
що він гордовито вигукнув:
– Я тепер справжній синьйор!
– Атож,–сказав Джеппетто,– але май на увазі, що
в синьйора одяг не тільки
гарний, а й чистий.
– До речі,– зауважив
дерев'яний хлопчик,– для
школи мені потрібно ще
щось, до того ж найголовніше.
– А саме?
– Буквар.
– Правильно! Але де ж
його взяти?
– Та де ж? Піти в книгарню і купити.
– А звідки взяти грошей?
– У мене немає.
– У мене теж,– засмутився добрий дідусь.
І Піноккіо, хоча й був дуже веселий хлопець,
теж засмутився, бо біду, коли вона справжня,
розуміють усі діти.
– Стривай! – вигукнув раптом Джеппетто, скочивши з місця. Схопив свою плисову приношену
куртку і вибіг.
Незабаром він повернувся; в руках тримав
буквар для сина. Бідолашний дідусь лишався в
самій сорочці, а надворі падав сніг.
– Де ж твоя куртка, тату?
– Продав.
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(Продовження із 10 стор.)

– А навіщо?
– Бо мені стало жарко.
Піноккіо зрозумів, у чому річ, і, не стримавши
пориву свого доброго серця, кинувся на шию
Джеппетто і палко поцілував його.

IX.
ПІНОККІО ПРОДАЄ БУКВАР,
ЩОБ КУПиТи КВиТОК У
ЛяЛЬКОВиЙ ТЕАТР

Як тільки перестав падати сніг, Піноккіо узяв
під пахву свій новенький буквар, вийшов на
вулицю і попрямував до школи. Дорогою він
мріяв про гарні, навіть чудові
речі і промовляв сам до себе:
– Сьогодні в школі я навчуся
читати, завтра – писати, а післязавтра – рахувати. А потім,
вивчившись, я зароблю багато
грошей і на перший заробіток
куплю батькові вовняну гарну
куртку. Та не просто вовняну! Я
знайду куртку, оздоблену золотом і сріблом, з діамантовими
ґудзиками. Бідолашний батько
цього таки заслужив, бо через
мене лишився в самій сорочці
в такий холод, аби лиш я мав
змогу вчитися! Не всі батьки
здатні на такі жертви!
Поки він казав собі ці зворушливі слова, вдалині почулася музика: свистіли флейти і
гупав великий барабан. Пі-піпі, пІ-пі-пі, бум, бум, бум, бум...
Піноккіо зупинився і прислухався. Музика
долинала від маленького селища, що лежало на
березі моря. Туди вела довга-предовга дорога.
– Що це за музика? Як шкода, що я маю йти
до школи, коли б не це...
Він завагався: іти в школу чи завернути
послухати музику.
– Сьогодні я послухаю музику, а завтра піду
до школи. Школа ніде не дінеться,– сказав
нарешті цей шибеник і пересмикнув плечима.
Як сказав, так і зробив. Піноккіо звернув на ту
дорогу і побіг щодуху. Чим далі, тим виразніше
чулися звуки флейт і удари в барабан: пі-пі-пі, піпі-пі, пі-пі-пі, бум, бум, бум.
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І ось він уже посеред площі, де люди обступили великий дерев'яний балаган з яскраво розмальованою полотняною завісою.
– Що це за хата? – спитав Піноккіо у місцевого
хлопця.
– Прочитай афішу й дізнаєшся.
– Та я б залюбки прочитав, але саме сьогодні
не вмію читати.
– Браво, йолопе! То я сьогодні тобі прочитаю.
Знай же: на цій афіші червоними, як вогонь, літерами написано: «Великий ляльковий театр».
– А коли початок вистави?
– Зараз починається.
– А скільки треба платити за вхід?
– Чотири сольдо.
Піноккіо зопалу забув усякі правила пристойності. Не соромлячись, він
звернувся, до хлопчика:
– Ти даси мені до завтра
чотири сольдо?
– Я б тобі дав їх залюбки,–
відповів той глузливо,– та саме
сьогодні не можу.
– За чотири сольдо я продам тобі свою курточку.
– А навіщо мені твоя паперова курточка? Як піде дощ,
вона розлізеться на клаптики.
– Тоді купи мої черевики.
– Вони годяться тільки на
розпал.
– А скільки ти даси за мій
ковпачок?
– Гарну я б зробив покупку!
Шапка з м'якушки хліба! Та
миші з'їдять її в мене на голові.
ПІноккіо потрапив у безвихідь. Він хотів, але не насмілювався запропонувати останнє,
що в нього було. Вагався, сумнівався, мучився. І
нарешті випалив:
– А чи не даси ти мені чотири сольдо за цей
новий буквар?
– Я хлопець і нічого не купую в хлопців,–відповів його маленький співрозмовник, який виявився набагато розсудливішим за нашого героя.
– Я візьму буквар за чотири сольдо,– вигукнув
ганчірник, який чув усю їхню розмову.
За одну мить книжку було продано. Подумати
тільки, що бідний Джеппетто сидів дома І тремтів
від холоду в самій сорочці, бо купив синові
буквар!
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НАРОДНІ ІГРИ

«ялинка»

Ведучий повинен вибрати одного учасника, зав'язати йому очі і поставити посередині кола. Інші учасники триматися за руки
і водять біля нього хоровод, співаючи
пісню про ялинку. як тільки звучить коман-

«Передача апельсина»

Всі учасники повинні стати в одну
шеренгу. Завдання гри передати по колу
апельсин і ні в якому разі не доторкатися
до нього руками. Іншими словами, робити
передачу за допомогою ліктів або голови.
якщо фрукт потрапляє на підлогу, то гру
необхідно почати спочатку.

«Збери сніговичка»

Завдяки цій грі у дитини розвивається
уява і кмітливість. Щоб зіграти, важливо
заздалегідь приготувати складові: морквину, шапку, мітлу і гуртки різні за розміром. У
гру грають парами. По команді ведучого
кожен з учасників приступає до виготовлення власного сніговика. Перемагає той,
хто зробить це першим.

Новорічний хоровод

да зупинитися, то всі учасники завмирають.
Мета гравця, що знаходиться посередині,
вгадати, хто з учасників стоїть біля нього.
якщо він вгадав, то хлопці ролі міняються і
продовжують грати.

«Не дай сніжинці впасти»

У цій новорічній грі ведучий збирає дітей
у коло і розповідає: «ялинки різні бувають:
і широкі, і низькі, і високі, і тонкі. якщо я
скажу «високі» – піднімайте руки вгору,
«низькі» – присідайте, «широкі» – робіть
коло ширше, «тонкі» – робіть коло вужче».
Починається гра. Ведучий дає дітям
завдання, намагаючись їх заплутати.

Завдяки цій грі у дітей розвивається
реакція і терплячість. Вихователь видає
гравцям невеликий шматочок вати, званий
сніжинкою. Діти повинні згорнути кульки,
і по команді кидати їх наверх і дути, щоб
сніжинки довго утримувалися в повітрі.
Виграє той, хто зміг довше не упустити сніжинку.
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Усмішки про школу

***

Дід Мороз, вже гарненький, приходить по черговому виклику:
– Що б ти хотів, милий хлопчик, у

– Згубіть і цю!
– Навіщо?
– У вас все рівно одна! А я знайду, і в мене
буде дві.

Грамотна ручка

– Оксанко, дай мені своєю ручкою
пописати!
– А хіба твоя зіпсувалася?
– Та ні, вона робить багато помилок...

подарунок? Дитина, ні слова не кажучи,
б'є Діда Мороза по пиці.
– Хлопчик, за що?
– А це за минулий рік.

Велика азбука

Провалився по коліна

– Я не хочу ходити до школи, – захникав
Петрик.
– Чому? – спитав батько.
– Тому що мені скажуть: напиши «А».
– А чому ж ти не хочеш написати «А»?
– Бо тоді мені скажуть: напиши «Б».

– От на лижах я спустився!
Мчав, як тільки міг!

Згубіть і цю...

Хлопчик знайшов новеньку шкіряну рукавичку.
«От шкода, що одна, – подумав він. – Якби
дві. Піду пошукаю другу».
Коли гульк – іде
чоловік, а на руці
така ж рукавичка.
– Дядьку!
– Га!
– У вас одна?
– Одна!
– А де ж друга?
– Згубив!

Та упав і провалився
По коліна в сніг...
– А чого ж в снігу шапчина
Й очі повні сліз?
– Проваливсь я по коліна...
Головою вниз!
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НОВОРІЧНА КАЗКА

Ось і прийшли довгоочікувані зимові свята.
На замовлення маленьких гномиків у їхній кімнати постійно падав сніг, росли ялинки і світилися різнобарвні гирлянди. І хоча сніг був
холодний, маленькі гномики не мерзли, бо
бабуся подарувала їм теплі рукавички та шалики. Марко та Оленка бавилися у сніжки, ліпили
снігових баб і цілі фортеці. З ними часто бавився Жартун з Найвеселішої країни, Найсмішні ших жартунів (чи як там вона називається) то
Сонячний Промінчик. Кузь та Русалоньки зараз
спали аж до літа. Не приєднувалося до них і
Наймудріше Зайченя, воно якраз змінювало
шубку і ніяк не могло вийти з дому, щоб не
потрапити до лап лисиці або вовкові. Хоча гномики сумували за старими друзями, та їм пощастило познайомитись зі Снігуром та Синичкою.
Ну, ви знаєте, маленькі такі пташечки, їх треба
підгодовувати взимку, підсипати весь час зернятка до годувальниці. Але ці Снігур та
Синичка були незвичайні (мама і тато гномиків
– визначні чарівники, дуже зайняті, тому діток
їм допомагають доглядати чарівні істоти).
Снігур, насправді, Снічептах – сторічний
чаклун, якому набридло людське товариство і
він подався до лісу вивчати тварин. Інколи він
перетворювався на вовка і бігав зі зграєю, інколи – на ширяючого в піднебессі орла. А зараз
от, він вирішив спробувати прожити зиму снігуром. Хоч чарівникові й було сто років, але він
любив побавитися, посміятися та поганяти за
сніжинками.
Синичка – справжня пташечка, яка зустріла
колись Снічептаха, навчилась говорити, поступово зрозуміла, що таке "чари" і ... зуміла перетворитися на людину. Їй ще було важко, адже вона
ще зовсім-зовсім молода, але вчилася Синичка
затято, а у вільний час бавилася з дітьми.
Маркові і Оленці не потрібно боятися застуд,
адже їхня мама – відома лікарка! Вона не дає
болячці підступитися до діток, а якщо якась підступна інфекція пробереться таки, в горлечко,
то малина і чарівний мед одразу виганяли її геть.
Сьогодні особливий день! Мама і тато таємничо переглядаються між собою, тихенько
перемовляються і ховають щось за спинами.

Приїхали бабусі і варять на кухні кутю, там вже
є все: і мед, і родзинки, і мак, і горішки, і навіть
дрельовані вишні. По хаті гуляють пироги, так
пахне, що їсти хочеться цілий день. В найнайбільшій кімнаті стоїть величезна ялинка. Мама
пророщувала її ще аж з позавчора, а татові для
цього довелося розбирати підлогу. А верхівка
ялини тікала десь аж за дах. На дереві висило
безліч цукерок в яскравих обгортках, гiрлянди,
ліхтарі, сніжинки, які вирізали самі гномики.
Марко і Оленка знали, що сьогодні Різдво.
Весь світ сьогодні співає колядки, діти отримують подарунки, а на столі стоїть смачна кутя
та пироги. Поприбиравши і поскладавши свої
речі, чемні гномики не хотіли заважати батькам
і тихенько пішли до своєї кімнати... А там...
Чорний вихор крутив посеред кімнати, тягнучи все всередину. Вже не було видно ні
шафи, ні хмаринки зі снігом, залишилося тільки
чарівне Маркове ліжечко, а за нього з усіх сил
чіплялися лапками Снігур і Синичка. Сил було
дуже мало і птахи от-от зірвуться в страшне
крутовило. Марко відпустив ручку дверей і рвонувся рятувати друзів, Оленка мусила допомогти братові. Світ закрутився навколо, почорнів, і
діти опинилися на іншому боці світу. Бабуся
розповідала їм, що є таке місце, де світ закінчується, і з нього можна звісити ноги та покричати вниз. Що там знизу, ніхто не знає, оскільки
все навколо вкрите густими хмарами, такими
густими, аж ними можна ходити. Так от. Марко,
Оленка, поважний Снічептах та Синичка раптом
опинились на самому краю світу. З одного боку
неба світило яскраве сонечко, з іншого – сяяли
зорі, а он, ген-ген, падає сніг, а там, зліва, –
дощить і райдуга. Гномики подивилися туди, де
зима, там їхній дім!!! як же так? Що трапилось?
– Не бійтеся мене, діти! я дуже потребую
вашої допомоги, - вимовив з-за каменя голос.
– Ми вас і не боїмося, ми боїмося, що за нас
хвилюватимуться родичі, бо ми зникли.
– Не турбуйтесь, маленькі. я вимушений був
викликати вас та шановного Снічептаха на
допомогу, оскільки всі дорослі чарівники зайняті підготовкою до Різдва і мені дуже незручно
відривати їх від роботи.
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На зустріч дітям виліз величезний слимак зі
справжнісінькою хаткою на спині. З хатки стирчав димар, і смачно пахло малиновим чаєм.
Марко жадібно затягнув повітря. Він так хвилювався за подарунки, що забув зранку поїсти.
– Що трапилося, шановний? – діловито поцікавився Снігур, поправляючи окуляри на дзьобі. – Ви ж розумієте, що до припинення дії
закляття, я нічого не вартий, як чарівник, а дітям
ще не можна чаклувати.
– Ой, ні-ні! Мені ні в якому разі не потрібна
чарівна допомога. Насправді так трапилося, що
я загнав у свою черевоногу величезну скалку.
якби я викликав справжнього лікаря, то він
одразу втратив би свідомість, а про інших я вже
сказав.
– Ну добре, давайте тоді подивимось. як же
нам вас, шановний, називати?
– Мене звати просто Слимак.
– Дуже приємно. я Снічептах, це малі гноми –
Марко і Оленка, діти вельмиповажних Вогнени і
Перелесника, я невеличка пташечка – Синичка.
До справи.
Снічептах дістав крихітну валізу з-під крильця, звідти лінзу, почав уважно обдивлятися
велику черевоногу Слимака. Аж от, він задоволено зацвірінькав, підкликаючи дітей. Показав
їм краєчок скалки. Марко поплював на долоні,
взявся тягти, скалка трошки піддалася і далі ні
на сантиметр!!! Братикові стала допомагати
Оленка, схопила його за светрика, потягли вони
разом, до Оленка ще приєдналася Синичка, тягнучи її за кіску. А Снічептах крапав ефірну олію,
щоб розм’якшити тверду шкіру на черевонозі.
Скалка похиталася, похиталася і пішла наверх.
Показалося трошки, потім більше-більше, в
черевонозі Слимака застрягло ціле дерево, яке
хтось зрубав і залишив сохнути на березі
річки... Снігур дав Оленці банку зеленки і показав, як правильно змазати ранку. Слимак полегшено зітхнув.
– Дякую вам, любі мої помічники. як же мені
тепер віддячити?
– А чому ви самі собі не витягли скалки? Ви
ж чарівний Слимак!
– Бачиш, хлопчику, не можна чаклувати над
тим, про що навіть не здогадуєшся. я поняття
не мав, що потрапило мені в підошву, тому й не
міг це витягти.
– Зрозуміло. – як завжди розсудлива Оленка
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зупинила брата на півслові. – Скажіть, якщо ви
той чарівний Слимак, про якого нам розповідала бабуся, адже ви живете на самому краю
світу, то у вас, напевно, є друг – Синій Птах.
Розумієте, сьогодні Різдво, і нам би дуже хотілося полетіти додому саме на ньому, якщо це не
складно. Могли б ви запитати у Синього Птаха,
чи йому не складно злітати до нашої хати, о-оон там, де йде сніг?
– Ну, я здогадувався про це ваше бажання, ви
ж онуки своєї бабусі, – посміхнувся Слимак. –
Синіх Птах – мій брат, він от-от має бути тут, ми
з ним ще за півгодини до вашого прибуття домовились, що він завезе вас додому. Шановні
Снічептаху та Синичко, якщо ваша ласка, то
брат завезе й вас.
За мить небо затьмарилося. Оленка і Марко
зачаровано слідкували за величезним на все
небо птахом, навіть не синім, а таким, як нічне
сніжне небо – темно-сіро-синім. Птах зупинився,
опустив крило, запрошуючи маленьких пасажирів.
– Дякую вам, любі діти, щасливого Різдва!
– І вам, шановний Слимаче, смачної куті!
– До побачення!
– До побачення!
Птах кружляв у небі. Спочатку в нічному,
потім – в дощовому і, нарешті, сніговому...
Сніжинки танцювали собі зимовий танець, влягалися на щічки, кусали холодом, діти сміялися
і червоніли. З хати на вулицю повиходили батьки і бабусі, махали руками і сміялися.
– Мамо, тату, бабусю, ми тільки що побували
на краю світу! Там у Слимака була величезна
скалка, а ще, а ще... – Маркові не вистачало слів.
– Та годі вже, йдіть додому, гляньте, темно
вже надворі, пора до столу, – засміялася мама,
обіймаючи діток. – По дорозі, помийте руки і
загляньте до ялинки.
Гномики, голодні і веселі, побігли до рукомийника, ретельно помили руки і витерли їх
рушничком. А під ялинкою їх чекала чарівна
машина і майже жива лялька Марта. Скільки
ще пригод буде в гномиків!!! Але зараз вони
поспішають до столу, до родини, до куті, до
пирогів.
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Добрий вечір тобі,
Пане-господарю,
Радуйся, ой радуйся Земле,
Син Божий народився!
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Восени

слова Лесі Хропливої-Щур
Pуxливo

як
Уяк

про -хо - дить
Пре
- сві - тла
смі- ха - єть
- ся
сон - це
про - хо - дить
Пре - сві - тла

тить по- зо- ло - че- не
тить по - між лис - тям про би - на їй
си - пле на -

пи - ну
по - лем
о - сінь

лис - я.
мін - ня,
мис - та

Музика Івана ЛІбеРА

Пре-чис - та,
о - сін - нє,
Пре-чис - та,

І пря де, і пря-де без уІ ле - тить по-над стер-ні, над
У- кра- ї - но - ю йде в кож-ну

Сріб - ний шовк, до -ро - гу па - ву ти ну,
Па - ву - тин - ня лас - ка - ве по во - лі.
Зве - ре - те - ном пре - до - бра і
до - сі.

Восени

як проходить пресвітла Пречиста,
Шелестить позолочене листя.
І пряде, і пряде без упину
Срібний шовк – дорогу павутину.

Усміхається сонце осіннє,
Мерехтить поміж листом проміння.
І летить понад стерні, над полем
Павутиння ласкаве поволі.
як проходить пресвітла Пречиста,
Горобина їй сипле намисто.
Україною йде в кожну осінь
З веретеном предобра і досі.
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Ше-лесМе-рехГо - ро

І
І
І

прялекра-
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é
à
ä
à
ã
ä
³
Â

Зелену сукню маю,
Ніколи не міняю,
Один - єдиний раз на рік
ЇЇ я прикрашаю.

(Ялинка)

(Дід Мороз)
З неба падають сніжинки,
Люди всі несуть ялинки.
Рік старий кудись утік –
Так приходить…

(Новий Рік)

Вітер хай не шаленіє,
Хай хурделиця не віє.
Не злякались їх погроз!
З нами разом - …

(Різдво)

На столі багато страв,
Закінчили безліч справ,
Бо в кутку стоїть дідух,
Відчуваєм свята дух.
Гостей зустрічаємо,
Колядками вітаємо.
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Розмалюй сторінку
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Зроби власними руками

ДІД МОРОЗ І СНІГУРОЧКА

Для того, щоб Дід Мороз і Снігуронька прикрасили Твою новорічну ялинку, потрібно вирізати заготовки, зігнути по пунктирній лінії та склеїти.

На готові фігурки, там, де має бути хутро,
нанеси клей і притруси блискітками.
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Андрій Бота, 3,5 років та Дениса Маляр, 4,5 років, с. Луг над тисою

Емілія та Йоана Чорніла,
с. Негостина

Учні школи с. Калинешти-Єнаке

