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ДОРОГІ ДРУЗІ!

	 В	цій	книжці	зібрані	казки	переможців	другого	обласного	
конкурсу	«Подаруємо	дітям	казку».	
	 Їх	 писали	 для	 вас	 дорослі	 й	 маленькі	 казкарі	
Дніпропетровщини	 та	 інших	 областей	 України.	
Розмальовували	казки	і	діти,	і	дорослі	.
	 Сподіваємося,	що	ця	збірка	стане	вашою	улюбленою	
книжкою.	Читаючи	її,	ви		будете	посміхатися,	переживати	
разом	з	казковими	героями,	навчатися	добру,	дружбі,	
повазі	один	до	одного.
	 Можливо,вже		у	наступній	збірці	з’явиться	і	ваша	казка.
	 Приємного	читання	і	гарного	настрою!

З	любов’ю	до	вас,

Лілія Гиренко
Начальниця	управління	гуманітарної	сфери	
Дніпропетровської	обласної		ради,
Голова	громадської	організації
«ЖІНКИ	плюс»



5

ПРИГОДИ ЗАЙЧЕНЯ ТА ЙОГО ДРУЗІВ
Авторка	казки	та	ілюстрацій	Лариса	Яцків	

м.	Марганець

   В одному майже казковому лісі 
жило собі зайченя Ксюшка. Воно було 
маленьке, біленьке і дуже пухнасте, з 
гарними довгими вушками, голубими 
оченятами та пухнастим хвостиком. 
Найбільше за все зайченя любило 
бігати та стрибати. І було у нього два 
друга – колючий їжачок Пашка та 
кругленький хом’ячок Химка. 
            Химка була м’якенька, з величезним 
яскраво-червоним бантиком з великими 
білими плямами, що нагадувало Химці 
великі, запашні, смачні горошини, 
які можна було б запхати за щоки, а 
ввечері сидіти та смакувати ними. 

 Пашка був веселим та кмітливим їжачком. Понад усе він 
полюбляв щось шукати, подорожувати, придумувати ігри-пригоди. І 
була у нього заповітна мрія – знайти справжній скарб.
  А взагалі – це були справжні друзі, які завжди приходили один 
одному на допомогу. Їм завжди було цікаво разом. 
 Та ось одного чудового травневого ранку, коли гріло сонечко, 
в повітрі відчувався чудовий аромат квітів, весело гуділи бджоли 
та співали пташки, Химка лежала на траві під величезним листком 
лопуха, а Ксюшка весело стрибала наввипередки з сонячним 
зайчиком. Раптом на галявину викотився їжачок Пашка. Він був 
збуджений, колючки стирчали в різні боки, маленькі очі блищали, а 
сам він широко посміхався.
 – А знаєте, що я дізнався? – голосно викрикнув Пашка.
 Він так закричав, що Химка аж підскочила, а Ксюшка завмерла 
в повітрі під час стрибку. Злякана Химка забурчала:
 – Що ти міг такого дізнатись, щоб так кричати?
 Їжачок хитро посміхнувся, а потім таємничо прошепотів: 
 – А чи ви знали, що в нашому озері з’явилась золота рибка!
 Хто її спіймає, тому вона виконає будь-яке бажання! Це 
мені сьогодні сорока розповіла. Тільки тсс… Це секрет!
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 – Та ну! Не може цього бути, – знову забурчала Химка.
 – А раптом це правда? – задумливо промовила Ксюшка.
 – Звичайно правда! – викрикнув Пашка, який вірив у всі незвичайні 
таємничі речі, особливо, якщо вони передбачають пригоди. А ще йому 
дуже хотілось, щоб його найзаповітніша мрія про скарб здійснилася.
 – Добре, – сказала Химка, – навіть якщо це правда, як ми її 
спіймаємо? А якщо спіймаємо, як вона нас зрозуміє? Риби ж не 
розмовляють.
 – На місці розберемося! – відповів їжачок. – Ви зі мною?
 – Звичайно! Так! Так! Пішли! – затараторила Ксюшка.
 – Добре, пішли, – погодилась Химка, – куди ви без мене…
 Вона поправила бантик і почимчикувала за їжачком, швидко 
перебираючи своїми коротенькими лапками, а зайченя високо 
застрибало. Йдучи, друзі заспівали свою пісеньку:

Ми веселі звірята,
Любим голосно співати,
Любим лісом крокувати,
Хочем скарб ми відшукати. 
З нами сонечко стрибає,
З нами ліс увесь співає,
Друзі не розлий вода,
Перешкоди – не біда!

 Співаючи, друзі почали підстрибувати, підтанцьовувати та 
переганяти один одного. Так швидко, що самі й не помітили, як 
дійшли до озера. Але до нього слід було спуститися з невеличкої 
гірки. Першим йшов Пашка і різко зупинився. Ксюшка не очікувала 
такої зупинки й тому налетіла на нього, а вже потім Химка, яка якраз 
щось жувала і нічого не бачила перед собою, налетіла на них обох. 
Через те, що Химка була кругленька, вона підскочила і покотилася 
вниз, підстрибуючи, наче справжній м’ячик, і ніяк не могла зупинитись.
 – Ряту-у-у-у-йте-е-е! Ай! Ой! А-а-а-а-а! – верещала вона. Пашка 
і Ксюшка кинулися до неї на допомогу, але вони трохи не встигли – 
Химка булькнула у воду та її, як повітряну кульку, понесло хвилями 
на середину озера. Вона вже не верещала, а лише швидко метеляла 
коротенькими лапками.
 Їжачок і зайченя розгублено бігали на березі. Вони були злякані 
й дуже хвилювались за друга. Їм вже не хотілось ні риби, ні бажань, 
ні таємниць. Й ось, коли їжачок вже хотів стрибати у воду та якось 
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рятувати хом’яка, раптом з води вистрибнула 
величезна рибина золотавого кольору. 
 – Акула-а-а-а! – закричала Химка. – 
Рятуйте-е-е-е!– верещала вона.
 Та рибина пірнула у воду, і коли знову 
винирнула, то виштовхнула Химку з води й 
вдарила по ній хвостом. Химка, як тенісний 
м’ячик, гепнула в м’яку траву біля друзів, 
які завмерли з широко розкритими очима 
та ротами. Друзі кинулися до неї й почали 
обіймати та цілувати її, мокру та заморену.
 – Вибачте, я вас не сильно вдарила? – раптом почули друзяки 
позаду себе.
 Вони дружно повернулись і побачили, як з води визирає та 
сама величезна рибина, яка врятувала Химку. ЇЇ луска золотом 
переливалась на сонці.
 – Нічого собі золота рибка, – пробурчала Химка.
 – Добрий день! – привітались друзі. – Дякуємо вам за порятунок. 
А ви та сама чарівна золота рибка?
 Риба засміялась:
 – Та ні! Це просто моя луска на сонці ніби золота, а насправді я 
звичайна риба Маруся.
 – Шкода… – зітхнув Пашка.
 – Чому? – поцікавилась Маруся.
 – Та ми хотіли бажання загадати, – розчаровано відповіла їй 
Ксюшка.
 Маруся посміхнулась:
 – Я думаю, що ваші бажання обов’язково збудуться, адже ви 
справжні друзі, які допомагають один одному.
 – Так! – повеселішав їжачок, – і ще у нас буде багато пригод, про 
які ми обов’язково будемо тобі розповідати.
 – До побачення, – сказала Маруся. – Буду чекати від вас цікавих 
історій. Будьте обережними!
 – Дякую, – буркнула Химка, і друзі вирушили додому.
 На сьогодні їм вже вистачило пригод. Але попереду їх чекало 
багато цікавих подій, здійснення мрій і, хто знає, можливо, друзям 
пощастить знайти справжній скарб. А сьогодні… Сьогодні вони 
знайшли нового друга та здобули нові знання. 
 А ви як думаєте, чому навчила друзів ця пригода?
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ПРОЛІСОК ТА СНІЖОК
Авторка	казки	Валентина	Пустова
Авторка	ілюстрацій	Лариса	Підріз

	смт	Чаплине	
 Маленька Цибулинка 
міцно спала під купою 
торішнього листя, 
припорошеного вологою 
землею. За морозну зиму цю 
купу щедро посипало снігом. 
Завірюхи та заметілі гралися 
цим снігом, як  хотіли: 
то намітали чудернацькі 
кучугури, то підмітали Сніжок 
до самісінької землі. 

 Та ось почало пригрівати сонечко. Сніжок незадоволено почав 
темніти та плакати. Він так плакав, що його слізки потрапили на 
маленьку Цибулинку, що була під купою листя та землі. 
 Цибулинка прокинулася. Їй не було вже так холодно та й дуже 
захотілося дізнатися, що трапилося. Вона напружилася і корінцями 
вперлася в землю. Так старалася Цибулинка, що проклюнувся 
Листочок на її голівці. Сонечко все пригрівало та пригрівало, а 
Листочок все тягнувся і тягнувся вгору. Нарешті він витягнувся з-під 
землі, озирнувся навкруги та побачив потемнілий засмучений Сніжок.
 – Що трапилося? – поцікавився Листочок.
 – Та от, пригріло сонечко, а мені від нього недобре, – поскаржився 
Сніжок. – Із пухнастого та блискучого я перетворився у темний та 
важкий. А згодом і зовсім зникну – просочуся під землю талою водою.
 – Мені так шкода, – сказав 
маленький Листочок. – Та я 
хочу тебе трішки потішити.
 Він попросив Цибулинку 
допомогти розважити Сніжок. 
Цибулинка відгукнулася на це 
прохання і в наздогін Листочку 
відправила стебельце з 
пуп’янками вгору. Визирнуло 
стебельце з-під землі, 
погрілося в теплих променях 
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сонечка та й розпустилося небесно-синіми пелюстками. 
 – Сніжок, Сніжок, подивися на цю небесно-синю Квітку! Вона 
розквітла спеціально для тебе. Адже всі інші квіти розцвітуть тоді, 
коли нап’ються твоїх талих вод. 
 – Дякую тобі, мій маленький друже, ти розважив мене і нагадав, 
що я ще буду потрібний іншим рослинам. Тепер я теж буду чекати 
теплого сонечка, щоб дзвінкими струмочками розбігтися по землі та 
повернутися в землю. 
 Сніжок та Квітка, яку назвали Проліском, ще довго теревенили 
про все на світі, аж поки сонечко не пішло спати за високу гору. 
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ЯК БУБЛИК ІЗ МАКОМ ЗАТОВАРИШУВАЛИ
Авторка	казки	Олена	Швець-Васіна	

Авторка	ілюстрації	Іветта	Смирнова
м.	Дніпро

 У чепурненькій сільській хаті 
жили мама з донею. Біля хати 
вони розташували садочок із 
різнобарвними квітами. Серед 
садових рослин виділялися 
великі поодинокі квітки 
червоного кольору – маки. 
Доня з цікавістю слухала мамині   
розповіді    про   вогняні     квіти:
 – Уявляєш, доню, замість 
червоних  пелюсток у маку з часом 
з’являється плід – коробочка 
з маковими зернятками. 
Дозрілі насінини викидаються 
на велику відстань у наслідку 
розтріскування коробочки. 
Також макові зернятка можуть 
висипатися на вітрі з отворів 
коробочки, як сіль із сільнички. 
Насіння маку використовували в 

їжу ще первісні люди. Ось і ми з тобою зібрали мак у садочку. Спечімо 
ароматні пухкі бублики із маком! І серед них найголовніший – один 
великий бублик. А завтра добренько посиплемо їх маковим насінням.
 Доня з радісними вигуками закивала голівкою і, посміхаючись, 
швиденько пішла з мамою створювати свої перші бублики дитинства.
 Темна нічка з очима-зорями терпляче чекала на зустріч із 
сонячним ранком. І раптом…
 – Рятуйте! Рятуйте!
 Бублик  прокинувся від писку. Він і раніше чув, як  пищали  макові 
зернятка в торбинці, коли бавились та пустували. Але тепер писк був 
не веселий, а сумний-пресумний. Бублик зиркнув на сволок хати, де на 
цвяшку висіла торбинка  з маком. Торбинка   зникла. Бублик   прислухався: 
писк линув вже надворі. Він стрибнув зі ще теплої, нещодавно вийнятої 
з печі жаровні, на якій дрімав разом із братами, і покотився з хати. 
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 Двором кралась Лисичка, тримаючи торбинку з маком.
 «Запорошу всім очі маком, – міркувала руда. – Ніхто і не помітить, 
як до курника залізу». 
 – Ах ти ж злодюжко! – гукнув хоробро Бублик і кинувся за 
хвостатою шахрайкою.
 Лисиця, побачивши Бублика, дременула у садок. Руда 
стрімголов мчала через зарослі колючої малини. Вона й не помітила, 
як, зачепившись за колючки, торбинка надірвалась і макові зернятка 
посипались на землю. Не помітив цього й Бублик, бо ледве встигав 
одбиватись від колючок малини, які грізно шипіли: 
 – Ось тобі, пройдисвіте, щоб не топтав гілочок! – І боляче кололи 
Бублика з усіх боків. 
 Таким чином Бублик і Лисичка пробігли весь садок і нарешті 
вискочили на пасіку. Руда з розгону скочила на вулик. Він загойдавсь 
і перекинувсь. З нього вилетіли розлючені бджоли.
 – Злодюжка та ще й шкідниця! – загули роєм бджоли, накидаючись 
на Лисичку.
 Руда, кинувши торбинку, пустилась навтьоки. Бублик ще довго 
чув її вереск. Та бджоли наздогнали обманницю в полі, де росла 
гречка.
 Бублик підняв торбинку.  У ній залишилось мало зерняток маку, і 
їх радісний вереск: «Дякуємо, Бубличок, наш рятівник!», – був занадто 
голосним для такої кількості. Та Бублик не звернув на це уваги. Він 
покотивсь до хати.
 У хаті Бублик побачив маму й доню за столом.
  – Мамо, Бублик зерня маку врятував! – радісно заплескала 
в долоні мала. – Тепер будуть маковики й макорженики на свято 
Маковія!
 – І бублики з маком, – усміхнулась мама. – Тепер вони друзі, бо 
справжні друзі пізнаються в біді.
 Бублик поглянув у дзеркало біля припічка, і його дірка зробилась 
більша від посмішки – він весь був обліплений маковими зернятками.
 Відтоді пройшло багато часу. Бублики печуть вже на великих 
хлібозаводах і сучасних пекарнях. І доня давно стала бабусею. Вона 
розказує своїм онукам про те, що справжня дружба не старіє. Та 
пригощає дітлахів бубликами з маком.
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КВАСЬКО ТА КВАТРУСЯ
Авторка	казки	Марія	Дружко	

Автор	ілюстрацій	Віталій	Гринченко
м.	Кам’янське

 Це сталося одного ранку. Такого 
сонячного весняного ранку, саме у 
день народження матусі. Хто б міг 
подумати, що це станеться! Але...
 Ще вчора чудовий малюночок з 
двома зелененькими жабками був 
на столі. А тепер там лежав чистий-
чистісінький аркуш. Куди ж поділися 
жабенятка?! 

 Раптом з підвіконня почувся тоненький голос:
 – Ми тут! Не хвилюйтесь, будь ласка. – І на стіл вистрибнуло 
двійко жабенят.
 – Хто ви?! – здивувалися Тоня та Олесь Сміленки.
 – Я... – сказала жабка у хусточці, – Кватруся.
 – А я Квасько! – додала інша у синеньких штанцях.
 За дверима  почулися мамині кроки. Жабенятка хутко 
повернулися на аркуш паперу. Коли мама увійшла до кімнати, діти 
поздоровили її зі святом і подарували малюночок. 
 Цілий день Олесь і Тоня гралися зі своїми новими друзями. Але 
ось вже у місто спустився вечір у синьому плащі.
 Тоня сиділа на підвіконні, сумно дивлячись на вечірнє місто. 
Кватруся стрибнула їй на коліно і спитала:
 –  Про що ти думаєш, Тоню? Мені здається, ти сумуєш.
 – Так, – зітхнула дівчинка – мені справді тоскно, бо поруч немає 
татуся.
 –  А де тепер ваш батько? – запитав Квасько.
 –  Він в Африці! Туди дістаються на літаках. А у нас немає літака.
 –  Як, а ось це?! – здивувався Квасько, вказуючи на іграшковий 
літачок.
 –  Але ж він не справжній і замалий для нас! – озвався Олесь.
 –  Нічого, ми допоможемо вам! Тільки скажіть, чи хочете ви 
полетіти до тата? – вигукнув Квасько. – А тепер беріться за руки, 
і ти, Кватрусю, теж, і повторюйте за мною: «Хай літак полетить, як 
справжній, і Тоня з Олесем зможуть сісти у нього та відправитись 
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до татуся. Ене, мене, іки, паки, ерве, 
серве і сумдаки!»
 Тієї ж миті все навколо дітей 
стало рости: й стіни кімнати, й 
ліжечка, й навіть іграшковий літак. 
А зовсім скоро братик та сестричка 
стали трохи меншими за своїх друзів 
жабеняток.
 Коли літачок вилетів у вікно, 
Тоня заплющила очі. Вона вже уявляла, як зустрінеться з татом, а 
потім вони всі разом повернуться додому. Так дівчинка мріяла і не 
стямилася, як заснула. 
 Вона прокинулася від страшного шуму та сильного гуркоту.
 – Де ми, що трапилось?! – закричала Тоня.
 – Ми потрапили у бурю, і тепер падаємо – схвильовано відповів 
Квасько.
 І тут раптом літачок так трухнуло, що трохи не витрусило наших 
друзів. А потім у віконця полилася вода, і його підхопила водоверть.
 – Хто-небудь, допоможіть! – закричали пасажири. – Ми тонемо!
 – Даремно, друзі, – сумно сказав Олесь. – Нас ніхто не почує! 
Треба діяти самим. Нам потрібне вітрило. Кватрусю, дозволь узяти 
твою хусточку. А ти, Тоню, розплети, будь ласка, кіски – ми прив’яжемо 
твоїми бантиками вітрило.
 Скоро над літачком (тепер уже корабликом) замайоріло біленьке 
вітрильце. А за кермом сидів відважний капітан Олесь і впевнено вів 
свою каравелу у далеке плавання.
 – Гей, капітане! – несподівано гукнув Квасько. – По лівому борту 
якесь чудовисько!
 – Та це ж Крокодилище! Що ж робити? Тепер він нас з’їсть!
 Раптом хлопчик намацав у кишені свою улюблену рогатку. Вона 
стала маленькою разом з ним. Але чим стріляти?

  – Братику, візьми ось! – Тоня простягла 
йому жменьку карамельок.
  Пах! Полетіла перша карамелька, 
потім друга, третя, іще, іще. Але що це? 
Крокодил із задоволенням хрумає «кулі». 
Тепер нашим друзям не врятуватись.
  – Це кінець, – прошепотіла Кватруся. – 
Проти цього чудовиська ми безсилі.
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 І тут, що за диво?! Крокодил більше не міг відкрити пащі, ніби 
її хтось заклеїв. Карамельки посипались на нього градом, перемога 
була вже на боці безстрашного капітана та його екіпажу.
 – Це, мабуть, моя жуйка, – посміхнулася дівчинка.
 Крокодил злякався і заплакав великими крокодилячими слізьми.
 – Досить, Олесю! – попрохала Тоня.
 – Ні! Хай спочатку пообіцяє більше нікого не ображати.
 – Я обіцяю! – промимрив той.
 – Гаразд, – сказав Олесь і опустив рогатку.
 – В мене зуби болять. Я хочу до ма-а-а-а-ми! – не вгавав 
Крокодил.
 Хлопчик вирішив допомогти йому.
 – Але ж ми не можемо залишити цього розбишаку. У нього є 
мама, вона хвилюється за нього, – сказав капітан Олесь.
 Олесь перескочив на зелений крокодилячий ніс і примусив 
Крокодила відкрити рот. Той так намагався, що від натуги надув 
велетенську бульбашку.
 – Що ти робиш! – розсердився Олесь – коли вона лусне, то 
рознесе кораблик.
 Тоді Крокодил схаменувся і вирішив врятувати дивну каравелу. 
Він почав всмоктувати бульбашку назад і, який жах, засмоктав 
Олеся! Усі заплакали, адже тепер екіпаж залишився без капітана. 
Гірше за всіх плакала маленька Тоня. Що вона скаже мамі й татові, 
що робитиме без свого старшого братика?! Мабуть, цей страшний 
Крокодилище з’їсть і її, маленьку бідолашну дівчинку.
 – Годі рюмсати! – почувся раптом капітанів голос, – зі мною все 
гаразд. Я тут, у пащі.
 – Ура-а-а! – заволав щасливий Крокодил. 
– Дякую вам!
 – Немає за що, – посміхнувся капітан. – 
Тепер ти зрозумів, як погано бути розбишакою?
 – Так, – зітхнув той. – Я обіцяю, що більше 
не буду.
 Зненацька Кваськові спала на думку 
чудова ідея: нехай Крокодил надує бульбашку і 
вони полетять на ній до берега. Усі погодились. 
Коли бульбашка була готова, друзі міцно 
причепилися до неї й почали підійматись угору.
 – До по-ба-чення-я-я! – загукав Крокодил. 
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БІЛЧЕНЯ, ЩО НЕ ВМІЛО ЛІТАТИ
Авторка	казки	Вікторія	Возна	
Авторка	ілюстрацій	Кіра	Возна	

м.	Дніпро

 

 
 Старий ліс – домівка для багатьох звірів. Хтось шурхотить 
попід листям чи риє підземні нори. Хтось ледь чутно прокрадається 
між товстими стовбурами дерев, виглядаючи собі здобич. А хтось 
спостерігає за всіма зверху – із самих верхівок старих велетнів. 
 Немов яскраві сіро-руді блискавки пролітають між гіллям руді 
білочки. Легко пролітають у височині, не боячись зірватися, мов 
справжні циркові гімнасти. 
 Серед цієї веселої рудої зграї кілька найспритніших, найкращих, 
найсміливіших. Це не звичайні білочки, а летяги, або, як ще кажуть, 
політухи. Між передніми й задніми лапками вони мають тонку 
шкіряну перетинку. Такий собі парашутик, який дозволяє їм не просто 
стрибати, а перелітати з дерева на дерево. Вони майже як птахи, хоч 
і без пір'я. 
 Але буває, що серед таких сміливців народжуються боязливі 
білки, які не хочуть вчитися літати. Саме про таку і є ця історія.
 Маленьке білченя на ім'я Міра сиділо у дуплі й чекало на своїх 
батьків, які ось-ось повинні були повернутися із їжею. Вже другий 
місяць Міра з сумом і цікавістю спостерігала за тим, як інші більчата 
стрибають і літають навколо її будиночка. Спочатку обережно, а потім 
все сміливіше вони розправляли свої лапки й перелітали з гілки на 
гілку. За кілька днів вони весело ганяли один за одним, дражнили 
звичайних білочок і змагалися у справності, сміливості та дальності 
стрибків. 
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 Старий дятел Стук у червоній шапочці, який часто прилітав на 
дерево, де жила Міра, і так і сяк намагався спокусити більченятко. 
Слухаючи його, Міра пробувала вилізти з дупла й кілька разів навіть 
намагалася дострибнути до гілочок зі смачними горішками, але інші 
білки її завжди випереджали. Білченя вирішило, що воно ні на що 
не здатне, і склало безнадійно лапки. Дуже хотілося їсти, а ще дуже 
хотілося разом з іншими білочками літати над землею, сміятися й 
весело стрекотати. Але Міра боялася впасти, а ще боялася, що над 
нею сміятимуться інші білочки, й залишалася в домівці.
 Аби лякливе дитя не вмерло з голоду, батьки приносили їй їжу й 
казали: «Не бійся, стрибай!». Але Міра й думати не хотіла про це.
 Одного вечора мама з татом заскочили до будиночка дуже 
втомлені та просто сказали:
 – Через деякий час в тебе теж з'являться маленькі білченятка. 
Як ти плануєш їх прогодувати, якщо себе не можеш? Поміркуй над 
цим, – і пішли спати.
 Цю розмову почув старий Стук і вирішив допомогти родині. 
Він знайшов гілку з п'ятьма горіхами, трішки видзьобав її й прикрив 
великим листям. Потім підлетів до зграйки білочок і попросив 
вислухати його. 
 – Усі ми різні, – говорив він. – Хтось сильніший, хтось слабший, 
хтось сміливіший, а хтось боязкий. Але ми живемо у нашому спільному 
домі та маємо підтримувати один одного. Сьогодні ми допоможемо 
Мірі повірити в себе, а завтра вона допоможе комусь із вас. Бути 
дружніми, доброзичливими, бути однією великою родиною – це дуже 
важливо!
 Коли наступного дня Міра визирнула зі свого дупла, старий 
дятел вже сидів на сусідній гілці.
 – Доброго ранку, дядечко Стук!
 – Доброго ранку, Міро! Я тут таку для тебе смакоту знайшов 
– цілих п'ять смачненьких соковитих горішків. Я їх прикрив листям, 
щоб ніхто, крім тебе, не побачив. Хочеш поласувати?
 – Авжеж! Вони далеко?
 – Не зовсім. Ходімо.
 І Міра побігла за дядечком дятлом. Заскочила на сусідню гілку і 
хрусь... Гілка зламалась і білченя разом із нею полетіло вниз. Міра зі 
страху розставила лапки та вперше у своєму житті полетіла. 
 Вітерець ніжно лоскотав її животик та «крила». Побачивши 
перед собою велику гілку, вона просто ухопилась за неї й застигла.    
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 Вона зробила це! Вона летіла! 
 – Ти як? – спитав її дятел.
 – Добре. Дуже добре. Це було дивовижно!
 – Хочеш ще? Я можу бути поруч.
 – І я, і я, і я, – почулися навколо голоси білочок, які спостерігали за 
першим польотом Міри. Вони посміхалися до неї й зовсім не сміялися 
над її стрибком. А потім, розправивши свої крильця, вони просто 
закружляли навколо дерева, за яке вчепилася Міра, перелітаючи з 
гілки на гілку.
 І таким дружнім, веселим, яскравим був цей пухнастий політ, що 
наше полохливе білченя не втрималося й відпустило товсту гілку.
Вона літала й літала разом зі своїми новими подружками, сміючись і 
голосно стрекочучи на весь ліс. Вони разом шукали горішки, весело 
хрумкаючи їх за обидві щоки.
 Це було справжнє свято, як день народження, або день першого 
польоту. 
 Але вечір спускався на ліс, і тоді Міра згадала про місце, на яке 
їй вказував старий Стук. Вона спустилася під стовбур старого дерева, 
посунула величезний листок і взяла своїми міцними маленькими 
зубками кедрову шишку із п’ятьма соковитими кедровими горішками. 
 Ні, вона не стала їх їсти, хоча дуже хотілося. Гордо піднявши 
маленьку пухнасту голівку, вона несла цю смакоту батькам. Вони 
ж так довго жаліли її, годували, підтримували. Тепер Міра може 
пригостити їх сама.
 Із сусідніх дерев, дупел, норок на землі за маленькою летягою 
спостерігали звірі старого лісу. Вони посміхалися, бо дуже раділи, 
що допомогли цій дитинці зробити свій перший крок у доросле життя.
 А ти, мій дорогий читачу, можеш подолати свій страх? Зроби це 
й увесь світ радітиме твоїй сміливості й рішучості. 
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ЧАРІВНІ ФАРБИ
Авторка	казки	Алла	Іванова	

Авторка	ілюстрації	Євгенія	Волоснікова	
м.	Марганець

 Колись давним-давно у чарівному Царстві Гуаші зустрілися три 
її мешканки – Червона, Синя і Жовта фарби. До цього часу вони жили 
у своїх домівках і дуже сумували з приводу того, що не мали подруг. 
 Зустрівши одна одну, вони вирішили обійнятися. І коли Жовта 
фарба обійняла Синю, між ними утворилася зовсім нова – Зелена 
фарба. Тоді Синя фарба обійняла Червону й утворилася Фіолетова. 
А коли Червона фарба привіталася з Жовтою, між ними утворилася 
Помаранчева фарба.
 Отже, тепер їх стало шестеро! Тепер Жовта, Червона, Синя, 
Зелена, Фіолетова і Помаранчева фарби стали справжніми подругами.
 А тим часом до фарб у гості завітав чаклун Пензлик та показав їм 
фокус зі своєю помічницею Білою фарбою. Він попросив привітатися 
Синю фарбу з Білою – так утворилася нова, Блакитна фарба. Всі 
фарби здивувалися та зраділи новій подружці. Пензлик показав 
фарбам, як утворюються нові кольори, та помандрував далі з Білою 
фарбою, а Блакитна залишилася в чарівному царстві з подругами. 
 Жили собі фарби у своєму царстві та всі разом розмальовували 
чарівний світ мистецтва. 
 Одного разу фарби стали сперечатися, бо кожна вважала себе 
найкращою. Фарби вирішили визначити, хто з них найголовніша.
 Жовта сказала, що вона сама головна, бо схожа на сонце і всім 
дарує радість і тепло. 
 Червона вважала себе кольором краси, любові та вогню. Синя 
хвалилася, що схожа з водою, чистою і прозорою. 
 Зелена була впевнена, що без неї не було би трави, дерев, 
молодості та спокою. 
 Блакитна казала, що схожа на хмаринку, легку, як мрія. 
 Помаранчева гордівливо казала, що вона – колір щастя, щирості 
та веселого настрою. 
 Фіолетова вихвалялася своїм благородним походженням.
  Яскраве сонечко все це чуло і бачило, тому вирішило примирити 
фарби, а саме скласти смужку з різних кольорів: червоного, 
помаранчевого, жовтого, зеленого, блакитного, синього і фіолетового.
Коли всі фарби з’єдналися, утворилася Веселка, і вони зрозуміли, 
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що одна без одної вони існувати не зможуть.
 Всі фарби засяяли у Весельці. Діти, показуючи руками у небо, з 
радістю кричали: 

Диво, краса, радість! Ура!
Сім кольорів, як сім чудес
У веселці зібралися,
Що б цією красою
Люди милувалися!

 І фарби зрозуміли, що вони всі дуже потрібні, бо разом вони – 
Веселка!
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РОМАШКИ ТА КОРАБЛИКИ
Авторка	казки	та	ілюстрацій	Оксана	Павлова	

м.	Кам’янське	

 Містечко Містки розташовувалось 
на річці й нагадувало Венецію. По 
річці пливли невеличкі кораблики. 
Мальовничі мости з’єднували затишні 
вулички. У Містках мешкали чудові 
люди, серед яких брат із сестрою – 
Бобо і Марта. 
 Бобо зазвичай виглядав похмурим 
і майже весь час проводив у майстерні. 
Він майстрував дивовижні дерев’яні 
кораблики та мав велику колекцію. 
Багаті відвідувачі з інших країн зазіхали 
на колекцію майстра і пропонували 
за неї багато грошей. Але Бобо не 
погоджувався. 
 Сестра Бобо, Марта, шила казкові 
ляльки, вивчала іноземні мови, 

готувала смачні страви й усім дарувала усмішки. А також обожнювала 
всілякі дивацтва. 
 Коли влітку Бобо починав сумувати за зимою, Марта діставала 
з горища ялинкові прикраси й пошарпаних сніговиків. На вікнах 
несподівано з’являлися сніжинки, зелена ялинка надворі покривалася 
кольоровими кульками, а кумедні сніговики поряд смішили сусідів. 
Марта вмикала різдвяні пісні, вони з Бобо сідали біля каміна і 
насолоджувались фруктовим морозивом. Та вже наступного дня 
сніговики поверталися на горище, а услід за ними сніжинки та ялинкові 
прикраси. 
 Коли взимку Бобо згадував літо, Марта вішала на вікно величезне 
паперове сонце і запрошувала брата на гарячі млинці з яблуневим 
джемом. Бобо і Марта одягали солом’яні капелюхи й, гойдаючись у 
кріслах-гойдалках, під пташині співи на платівці ласували млинцями 
й уявляли себе десь у лісі. 
 Коли в літню спеку Бобо видивлявся на небі дощ, Марта брала 
парасольки й вони разом йшли запрошувати дощ на гостину. Дивно, 
але на небі тоді з’являлися хмари, у повітрі здіймався вітер, і перші 
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дощові краплі вже летіли назустріч веселим парасолькам. А коли 
дощ починав падати рясно, Бобо з Мартою хутчіше бігли додому, 
щоб зігрітися запашним чаєм і почитати гарну книжку.
 Якось Бобо прикро зауважив, що вони з Мартою ніколи не 
отримують листів і невдовзі Марта принесла стопку свіженьких 
конвертів. Листи були від незнайомців з далеких країн, і Марта залюбки 
перекладала написане. Потім Марта, сміючись, складала листи до 
шухляди, а Бобо повертався до майстерні, щоб пофарбувати нові 
кораблики. Диваки, та й годі!
 Та однієї зими Марта захворіла і без її веселих дивацтв Бобо 
засумував. Чай з малиною та його метушливе хвилювання зовсім не 
діяли, і Бобо почувався безпорадним.
 – Марто, – у відчаї звернувся він до сестри, коли вона 
прокинулася.  
 – Чого б тобі зараз хотілося?
 Поглянувши на морозне вікно, Марта ледь вимовила: 
 – Ромашок, – і знову заснула.
 Ромашки? Взимку? Де ж їх узяти? Бобо розгублено ходив із 
кутка в куток, а потім незграбно натягнув пальто, схопив капелюха та 
шарф і кудись побіг.
 Минув тиждень, і Марта почувалася трохи краще. Прокинувшись 
одним ранком, вона побачила біля себе великий кошик з квітами й 
здивувалась.
 – Ромашки, справжні…Але звідки? 
 Побачивши щасливе обличчя Марти, Бобо заусміхався.
 – Ти хотіла ромашок, от я і замовив для тебе.
 – Хотіла ромашок? – спантеличено перепитала Марта. – Але 
ж… Мабуть, я просто марила… О, Бобо, вони такі гарні! – із вдячністю 
прошепотіла вона, пригортаючи до себе кошик.
 А на подвір’ї товпилися сусіди та з нетерпінням чекали новин 
від Бобо.
 Коли Марта одужала, то відразу навідалася до майстерні. Але 
що це? Там її зустріли порожні полиці, – все, що лишилося від колекції 
брата. Марта миттєво все зрозуміла.
 – Бобо, – розчаровано мовила вона, – але ж та колекція була 
для тебе важлива.
 На що Бобо лише махнув рукою та показав Марті кораблик, який 
він нещодавно створив і розфарбував у жовтий колір. Тоді Марта 
попросила їй про все розповісти, й Бобо розповів.
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 Ромашки для Марти доставили на літаку з Мадейри. Задля 
цього Бобо продав свою колекцію одному морському колекціонеру з 
Німеччини. Мешканці містечка теж хвилювалися через Марту, і кожен 
дав Бобо по монетці. Разом цих грошей вистачило на літак і ромашки 
з сонячного острова. 
 Слухаючи розповідь, Марта плакала. Це було так зворушливо. 
Бобо гадав, що своєю витівкою він тільки засмутив Марту. Але вона 
ніби прочитала його думки й хутко припинила плакати.
 – Бобо, нам знадобляться горнятка. Багато горняток! – раптом 
вигукнула вона, підхопившись, і Бобо просяяв. 
 Марта знову була схожа на себе, улюблену всіма дивачку.
 А у липні на мешканців  Містків чекало зоряне чаювання. Сутеніло, 
на небі запалювалися перші зірки, а на подвір’ї у Бобо і Марти було не 
проштовхнутися. Чай із зірками був черговим дивацтвом від Марти. 
Вона наливала чай у горнятка, а Бобо слідкував за зірками. Коли 
якась зірка котилась з неба, він підстрибував і голосно кричав: 
 – Дивіться, зірка летить! Прямо до нашого столу. Нумо, 
підставляймо горнятка. 
 Люди підіймали голови вгору у пошуках падаючих зірок, а Марта 
тим часом кидала в горнятка льодяники. Після цього кожен відшукував 
у себе зірку-льодяник і насолоджувався новим смаком чаю. 
 Того чарівного вечора сталася ще одна подія. На зоряне 
чаювання несподівано зазирнув 
поштар і приніс Бобо листа. 
Звідкись дізнавшись про історію з 
ромашками для Марти, знайомий 
колекціонер з Німеччини був 
неймовірно розчулений. У листі він 
запрошував Бобо і Марту, а також 
усіх мешканців їхнього містечка, 
відвідати його морський музей у 
Німеччині. Саме там оселилася 
чудова колекція корабликів Бобо. 
Це був подарунок від дивака, який 
обожнював море.
 Щодо ромашок з Мадейри, то 
вони тепер росли у квітнику Марти 
та тішили око.
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ЯК АНДРІЙКО ДРУЗІВ ШУКАВ
Авторка	казки	та	ілюстрацій	Лілія	Анісімова	

м.	Марганець	

 Андрій має дуже добре серце і веселу вдачу, але у нього зовсім 
немає друзів. Запитаєте чому? Та все тому, що наш хлопчик занадто 
сором’язливий і невпевнений у собі. Йому завжди здається, що він 
не досить розумний, не досить красивий, не досить спритний. Хто ж 
з ним, з таким, захоче товаришувати?
 Та ось одного сонячного ранку Андрій, як завжди, прокинувся у 
доброму гуморі. Він охайно застелив своє ліжечко, умився, почистив 
зубки й вийшов з дому, щоб прогулятися вулицею.
 Хлопчик був дуже спостережливий, тому, прогулюючись, йшов 
повільно, роздивляючись усе навколо. 
 Звідусіль лунав спів птахів, зігріта сонцем природа оживала та 
розквітала. Весна панувала у світі.
 Раптом він почув якісь дивні звуки. Вони лунали з футбольного 
поля. «Що ж то таке?» – подумав про себе Андрійко.
 Коли ж дивиться, на полі хлопчик грає м’ячем. Андрійко підійшов 
ближче.
 – Як тебе звати? І що це ти тут робиш? – спитав він здивовано.
 – Мене звати Сергій, я граю у футбол, – відповів хлопчик.
 – І я, і я хочу навчитися так влучно забивати м’яч у ворота.
 – Щоб так грати в м’яч, потрібно добре тренуватися, – відповів 
хлопчик і продовжив далі забивати м’яч у футбольні ворота.
 – Я так не вмію, у мене не виходить, – тихо сказав Андрійко і, 
похнюпившись, пішов дорогою геть.
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 Рушивши далі, він помітив дівчинку, яка дуже швидко бігла і 
навіть не помітила, як загубила свій блокнот. Андрій голосно закричав. 
 – Це ти блокнот загубила? – запитав він у неї.
 – Я! – відповіла йому дівчинка.
 – Ось, візьми, я його знайшов.
 – Дякую! Мене звати Оленка. Чому такий сумний? – запитала 
дівчинка.
 – Бо я нічого не вмію, – зітхнув Андрій.
 – Дійсно, нема чому радіти, – разом з ним зітхнула й Оленка. Але 
ж так не буває, щоб зовсім-зовсім нічого! От я, наприклад, швидше 
всіх вмію бігати. Ось так, дивись!
 І дівчинка, мов стріла помчала вперед. 
 – І я, і я вмію швидко бігати! Ось так, дивись! – й Андрійко чимдуж 
помчав за Оленкою.
 Та коли він зупинився, Оленки вже ніде не було. 
 – Так швидко я ніколи не навчуся бігати й у мене ніколи не буде 
друзів, – дорікнув собі хлопчик. 
 Андрійко так засмутився, що навіть не помітив, як підійшов до 
лави, де сидів дідусь, який читав газету. Хлопчик сів поряд і гірко 
заплакав. Сльози дрібними струмочками покотилися з його очей і 
закапали рясним дощем.
 – Гей, хто це там вирішив зробити калюжу? – почув Андрій гучний 
голос.
 – Досить сльози лити, а то вже води по колінця!Що трапилося, 
малий? Чого ти плачеш? – спитав незнайомий сивий чоловік і 
пригорнув до себе хлопчика.
 – Тому, що зі мною ніхто не хоче товаришувати! – заплакав 
хлопчик ще сильніше.
 – І хто тобі таке сказав? – поцікавився дідусь.
 – Ніхто, – продовжував плакати Андрій.
 – То звідки ж ти таке узяв, якщо тобі про це ніхто не говорив?
 – Я сам знаю! – вперто повторив Андійко. – Я ж нічого не вмію: 
ні грати в м’яч, як Сергійко, ні Оленку не можу наздогнати…
 – О-хо-хо, – зітхнув старий дідусь. – Правду кажуть – молоде 
та зелене. Я, хлопче, у твоєму віці також думав, що ніколи не зможу 
плавати й пірнати, як інші. А тепер, дивись, як навчився! – і він показав 
статтю у газеті про відомого плавця, чемпіона світу. 
 – Це я на фото, але це було ще за часів моєї молодості. 
 – Ось так! – сказав дідусь. – І якщо ти чи хтось інший не вміє 
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так плавати й пірнати, то це ж не означає, що я з вами усіма не буду 
товаришувати. Я завжди радий познайомитися з новими друзями 
й побачитися зі старими. Й не важливо, чим вони займаються і як 
виглядають. Головне, щоб нам було цікаво разом.
 – Справді? – витерши сльози, запитав хлопчик.
 – Справді, – впевнено відповів мудрий дідусь.
 – А я… я… вмію бути добрим і завжди допомагаю батькам, – радо 
повідомив Андрій. – Давайте ваші пакунки, допоможу вам віднести їх 
додому. 
 – Дякую, – щиро засміявся дідусь.
 Та тільки-но він попрощався з дідусем, як йому назустріч 
вискочила знайома Оленка.
 – Куди це ти так поспішаєш? – запитала вона в Андрійка.
 – Додому, – відповів той. – Мама буде хвилюватися, де я 
забарився.
 – А завтра ти ще прийдеш побігати зі мною наввипередки?
 – Прийду, – відповів хлопчик і побіг далі.
 Аж раптом побачив, що Сергійко, хлопець, який мешкає в 
сусідньому будинку, сидить на пеньочку зажурений.
 – Чого засумував, Сергійку? – запитав у нього Андрій.
 – Та якось нецікаво грати одному у м’яч. Приходь завтра, удвох 
пограємо! Прийдеш?
 – Прийду! Обов’язково прийду! – пообіцяв Андрійко.
 Відтоді Андрійко вже ніколи не сумував, бо знав напевне: друзів 
можна знайти скрізь. Головне пам’ятати, що ти комусь дуже потрібен 
і на тебе обов’язково хтось чекає.
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ВЕРОНІКА ТА КУКАРЯМБИК
Авторка	казки		Юлія	Градусова
Авторка	ілюстрацій	Яна	Олійник

	м.	Покров	

 Одного квітневого ранку мала Вероніка прокинулась з дивним 
відчуттям. Ніби все як завжди: сонечко світить у віконце, з кухні 
долинає запах ванілі (ага, мама пече пиріг!). Дівчинка швидко 
умившись та почистивши зуби, взялась за сніданок, не вередуючи та 
не метеляючи ногами, як завжди любила робити.
 – А чи ти не захворіла, доню? – стурбовано спитала мама.
 – Ні, все гаразд, матусю. Можна мені у садочку погуляти?
 – Звичайно, – відповіла мама, заспокоївшись.
 Вероніка і сама не розуміла, чому їй так закортіло зранку саме 
до садочка. В уяві відразу постала висока груша з великим отвором-
дуплом, де, як розповідав дідусь, колись жила сова. 
 Ось і сад, і груша стара-старезна, така, що половина гілок вже 
всохли. Та тепер здається, у старому дуплі ніхто не мешкає. Лише 
один жук виліз на самий край та почав вусиком ворушити.
 – Ти хочеш мені щось сказати? – посміхнулась Вероніка та 
раптом побачила, що голова жука змінилась: щезли вусики, натомість 
з’явився смішний капелюшок, а ось і ніс-бараболька. І перед Нікою 
вже не жук, а кумедний чоловічок.
 – Привіт, Ніко! – раптом промовив він.
 – Ти хто? – злякано спитала мала.
 – Я кукарямбик з Дружелюмбії! – і чоловічок махнув маленькою 
кумедною ручкою у глиб дупла. – Там наша країна Дружелюмбія. У 
ній живе наш маленький народ. Тільки ми невидимі, і жодна людина 
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ще ніколи не бачила кукарямбика.
 – Оце так! – вигукнула дівчинка. А як же я тебе бачу?
 Кукарямбик хитро так подивився та відповів:
 – А це поки секрет. Хочеш знати більше, ходімо зі мною до нашої 
країни. Ти не хвилюйся, ми ненадовго. 
 Не встигла Ніка щось промовити, як помітила, що її підхопив 
невидимий вихор, і ось вона вже летить у якомусь тунелі, де усе 
навкруги майорить різнобарвними іскорками. І знову – не встигло дівча 
злякатись, як бачить – стоїть вона на золотій доріжці. А навкруги… 
Чудернацькі дерева і квіти, заввишки з будинок, прозорі водоспади, 
у яких вода чомусь не спадала донизу, а здіймалась та зникала десь 
там у небі, кольору смарагда. А головне – скрізь снували кукарямбики, 
здавалось, вони не бігали, а літали, як метелики. Так швидко 
перебирали вони маленькими ніжками. Усі привітно посміхались до 
Ніки, ніби до давньої знайомої.
  За блискучими кронами дерев височів незвичайний палац. 
Насправді, він просто висів у повітрі. 
  Дівчинка помітила, що вона сама ніби не йде, а летить над 
доріжкою, все тіло було легким та невагомим.
 А на порозі її вже чекала королева Дружелюмбії. Так, так, саме 
королева! Ніка здогадалась про це по її наряду та короні на голові.
 – Добридень, Вероніко!– мовила вона. – Я Карамболія – королева 
Дружелюмбії. Ми раді вітати тебе. Ти не бійся, Дружелюмбія – країна 
добра і краси. Я поясню, чому ти опинилась тут: раз на тисячу років 
у світі людей відкривається портал у нашу країну. Багато років ми 
не виходили на прямий зв'язок з людьми, але останнім часом наша 
країна слабшає. 
 – Чому? – спитала дівчинка, і всі кукарямбики, що досі зачаровано 
дивились на королеву, водночас опустили з сумом голови. 
 – Це все через зло, яке чинять люди на Землі, – зітхнула королева. 
– Ти тут невипадково, Ніко. Нам потрібна дівчинка зі світу людей. 
Ця дитина повинна народитися на початку літа, адже це улюблена 
пора кукарямбиків. Дівчинка має бути першою дитиною у родині та 
обов'язково мати ім'я Вероніка, що означає «перемога».
 – Так от чому я можу вас бачити! Але що я повинна робити? 
Навіщо я вам? – запитала дівчинка.
 – Розумієш, Вероніко, – мовила Карамболія, – у чарівній книзі 
кукарямбиків записано, що у скрутні часи допомогти Дружелюмбії 
зможе лише маленька дівчинка зі світу людей. З твоєю допомогою 
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ми виготуємо еліксир сили та знов зможемо допомагати людям. До 
цього зілля треба додати інгредієнт, якого в нас немає. Це сльоза 
дитини, яка чиста душею і думками та здатна до щирого співчуття.
 Вероніка згадала, як багато зла існує в її світі. Не можна 
допустити, щоб воно поширювалось, адже, якщо вона не допоможе 
кукарямбикам, поступово світ людей загине. І від цих думок з очей 
дівчинки покотились прозорі солоні сльози. Вони впали на пелюстку 
квітки, що нагадувала чашечку.
 – Тепер людство врятоване! – вигукнула королева, а незабаром, 
кукарямбики протягли дівчинці маленьку пляшечку з еліксиром.
 – Однієї сльозинки досить, щоб виготовити еліксир, який 
допоможе підтримувати наші сили наступне тисячоліття. А цю 
пляшечку ти мусиш взяти з собою і вилити її під коріння старої груші, 
через яку потрапила в наш світ. А зараз тобі пора повертатись, 
дівчинко, портал скоро закриється. Але ти ніколи й нікому не повинна 
розповідати про нашу країну. Запам’ятай це!
 Вероніка кивнула, й от вона була вже біля груші. Ніби нічого 
й не було. Може, сон. Та ні – пляшечка з еліксиром тут, у кишені. 
Вероніка відкрила кришечку та вилила рідину під коріння дерева. 
Дівчині здалося, що груша зітхнула.
 Тепер дівчинка розуміла, чому вранці не хотілось вередувати, 
адже кукарямбики несуть мир і спокій у душі людей. І вона пообіцяла 
собі тримати у таємниці цю подорож, а ще ніколи не злитися та не 
обманювати. Недарма ж кукарямбики обрали саме її.
 Ввечері Вероніка знов завітала до старої груші. Яким було її 
здивування, коли вона побачила, що сухі гілки почали вкриватися 
зеленими листочками. 
Диво, скажете ви. Та 
Вероніка знає, що 
це невидимі істоти 
турбуються про все 
живе на землі: про 
злагоду в родинах, про 
народження зеленої 
травички та про веселку 
в небі після зливи.
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ЦАРСТВО ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН
Авторка	казки	Олена	Живиця

Автори	комп’ютерної	графіки	Валерія	Ізотова,	Данило	Баденко	
м.	Нікополь

   Чи не мріяли ви часом побувати в 
казковому царстві або королівстві, чи 
просто казковій країні?
      Якщо так, то пропоную вам захопливу 
мандрівку країною Органічних Речовин. 
Королем, володарем, справжнім 
хазяїном цієї країни є сер Карбон. Він 
та його родичі є головними мешканцями 
королівства. Карбон не тільки володарює 

у своїй країні, він бере активну участь у всіх подіях, входить до 
всіх товариств. Мешканців карбонового королівства дуже багато, 
адже вони мають багато величезних родин. Серед них великою 
повагою користуються Алкани, Алкени, Алкіни, Арени. Завдяки їм 
в країні розвивається паливна галузь, росте синтез пластмас та 
інших полімерів. Спирти, Вуглеводи, Амінокислоти забезпечують 
королівство ліками, засобами гігієни, косметологічними виробами.
 Всі мешканці країни люблять смачненько попоїсти, і тут у пригоді 
стають Жири та Білки. Пікантності стравам додають Оцтова, Лимонна 
та Яблучна Кислоти.
 У королівстві дуже люблять малювати, і тому в пошані Анілін та 
його родичі, щоб полотна були мʼякими, допомагає Гліцерин, а фарби 
розчиняють безліч розчинників, серед яких Ацетон, Спирти та Бензин. 
Леді казкового королівства дуже вишукані, гарно пахнуть. Адже ціла 
родина Естерів дбайливо піклується про парфуми, туалетні води тощо. 
Карбонове Королівство живе, процвітає і постійно збільшується.

Традиції Карбонового Королівства
 Без Карбону не відбувається жодна подія. Улюблене число 
Карбону – IV. На парадах піддані королівства шикуються зиґзаґами, 
а на святах полюбляють утворювати кола у вигляді пʼяти- або 
шестикутників, які інколи з’єднуються між собою. Мешканці королівства 
дуже люблять змінюватись: Бутан легко стає Ізобутаном, Пентан 
може мати три види, а Октан аж вісімнадцять. Лише спадкоємець 
корони завжди незмінний.
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Улюблений син сера Карбона
 У володаря Королівства Органіки є 
спадкоємець – улюблений син. Звуть його 
гарно – Метан. Це дуже цікава особистість. Як 
належить принцу, він завжди носить корону 
у формі правильної піраміди, яку називають 
тетраедром. Він поважний, статечний, майже 
нікого до себе не підпускає, ні в кого нічого 
не бере, лише інколи обмінюється з друзями. 
В результаті цього обміну виникають нові 
корисні речі: розчинники, засоби гасіння 

вогню, хлороформ для наркозу. Метан багато подорожує. Його можна 
зустріти під землею, під водою, в шахтах, на болотах. Тому і має він 
різні прізвиська: Болотний газ, Шахтний газ, Рудниковий газ.

Пригоди Сірки в Органічному Королівстві
 Одного чудового дня молода і пустотлива принцеса Сірка 
вирішила мандрувати.
  Їй набридла важка атмосфера Сульфатної та Сульфітної Кислот, 
неприємний запах Сірководню, та й Купороси оточували з усіх боків.
 Принцеса була гарнесенька, руденька, така легка, що навіть по 
воді рухалася. І так хотілось їй пригод. У Королівстві Органіки її радо 
зустріли, адже вона теж належала до роду неметалів. Сірку оточили 
увагою, пошаною, а вона на знак подяки подарувала мешканцям 
країни дуже важливі амінокислоти – Метіонін, Цистеїн, Цистин та 
навчила їх створювати дисульфідні містки в білкових молекулах. 
Крім того, вона створила багато ліків та вітамінів, а на прощання 
поділилася секретом вулканізації, за що сучасні шанувальники 
транспорту їй надзвичайно вдячні.
 У цілому подорож вдалася, але 
пустотлива Сірка зазирнула в секретну 
лабораторію, де чаклували Алкалоїди, і 
зразу їй там сподобалось: приємно пахло 
кавою та шоколадом, весело вигравала 
бульбашками кока-кола… Але раптом 
Сірка помітила, що якісь підозрілі особи 
щось ховали у мішки. 
 – Хто це? – злякалась принцеса. 
 – Це контрабандисти, які силою 
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забирають у нас нікотин, морфій, кокаїн та інші отруйні речовини, – 
відповіли їй. – Краще тобі про це не знати. 
 Сірка дуже злякалася, засмутилася, почала шукати вихід і 
раптом – о, диво! Відчинила двері та побачила свого далекого родича 
на імʼя Пеніцилін. Знаючи його добрі справи, принцеса заспокоїлася 
і покинула країну Органіки з легкою душею. А невдовзі отримала 
електронною поштою запис дискусії Алкалоїдів, яка відбулася після 
її візиту.

Запис дискусії Алкалоїдів
 Тільки-но Сірка зачинила за собою двері, чаклуни припинили 
свої нескінченні досліди, погасили горілки, залишили реторди, 
кристалізатори, чашки Петрі, апарати Кіппа і знову розпочали 
багаторічну суперечку, хто з них найголовніший, найкорисніший і 
взагалі, як можна без них обійтися.
 Першим обізвався Хінін: 
 – Так, я гіркий, неприємний на смак, зберігаю гіркоту, якщо навіть 
розбавити водою в сто тисяч раз, але ж без мене люди гинули від 
малярії. Я і тільки я знешкоджую її збудника – малярійного плазмодія!
 – А ми не гірші, – кинулися в бій Морфін, Кодеїн, Стрихнін 
і Резерпін. – Ми знеболюємо, стимулюємо роботу серця, судин, 
центральної нервової системи. 
 – А я взагалі герой, – мовив Атропін. – Я не тільки лікую зір, а й 
можу врятувати при отруєнні морфієм!
 До речі, про отруєння. Цілі романи можна написати про нас: 
індіанці змазували кінцівки стріл соком кураре, цикутою був отруєний 
Сократ. Взагалі, в Стародавній Греції цикуту використовували для 
страти злодіїв.
 Отже, ми всі великі та могутні: можемо врятувати, можемо 
згубити.
 Головне, щоб люди робили правильний вибір і використовували 
нас з користю, а не для шкоди собі. 
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НЕПРОСТИЙ ОЛІВЕЦЬ
Автор	казки	Юрій	Ключ

Авторки	ілюстрацій	Єлизавета	Загинайло,	Вероніка	Суман
м.	Апостолове

  Хлопчик на ім’я 
Северин, що значить 
«строгий», «міцний» – 
саме таким хотіли батьки 
бачити свого сина, лежачи 
в ліжку, тримав в руках 
планшет. Він читав записки 
перших космонавтів й 
сам потайки мріяв стати 
космонавтом. Погойдатись 
у невагомості, а можливо, 
й досягти інших планет та 

поспілкуватись з інопланетянами. До кімнати зайшла мама:
 – Дітям вже десятий сон потрібно бачити! – з цими словами 
ненька забрала в сина планшет. – І олівець прибери, – кинула вона 
суровий погляд на олівець, який лежав посеред кімнати.
 Це був звичайнісінький простий олівець, яким хлопчик 
нещодавно грався з котом Бантиком. Бантику набридло гратись й він 
чкурнув вечеряти на кухню, а олівець так і лишивсь посеред кімнати 
на підлозі. Северин геть про нього забув. 
 Награвшись на планшеті в різні космічні ігри, хлопчик став читати 
про космос та космонавтів.
 Вилазити з-під теплої ковдри не хотілось. «Не великий пан – 
цей простий олівець, – вирішив хлопчик, перевертаючись на інший 
бік. – Полежить до ранку. Кому він потрібний у наш час…» 
 Северин клацнув вимикачем нічника-ракети й заплющив очі. 
 Та раптом хтось торкнувся його плеча. Северин повернувся. 
Далекі зорі заглядали у вікно, а місяць освітлював кімнату. Хлопчик 
потер очі від здивування. Перед ним стояв справжнісінький космонавт. 
Саме той, сміливістю якого так захоплювався Северин. Бортові 
журнали з космічного корабля, що писав космонавт на орбіті, хлопчик 
перечитував кілька разів.
 – Ти не позичиш мені олівця? – звернувся космонавт до хлопчика, 
піднявши забрало справжнісінького старовинного скафандра.
 – Звичайно! – Северин хутенько зіскочив із ліжка, бо хіба ж 
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можна примушувати чекати космонавта. – Беріть назавжди! Тільки 
для чого він вам? Це ж простий…
 – Не простий… – посміхнувся космонавт. – У невагомості 
неможливо писати самопискою. Чорнило теж робиться невагоме. 
Якби не олівець, то й ти б мало що знав про мої подорожі…
 Не встиг космонавт договорити, як до кімнати зайшов незнайомий 
кремезний чоловік, портрети якого хлопчик зустрічав на космічних 
сайтах в Інтернеті.
 – Ви не позичите мені олівця? – сором’язливо кашлянув чоловік.
Северин хотів заперечити, бо нащо чоловікові олівець, коли він так 
необхідний космонавту! 
 Та космонавт простягнув олівець прибульцю, і той, вийшовши, 
чемно причинив за собою двері.
 – Це розробник перших космічних кораблів. А які кораблі без 
креслень, зроблених олівцем! – знову посміхнувсь космонавт і зник, 
наче розтанув в космічних просторах.
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НЕЗВИЧАЙНЕ ЗНАЙОМСТВО ЄНОТИКА ТЯПИ
Авторка	казки	Вікторія	Кононенко
Авторка	ілюстрацій	Олена	Коваль

м.	Марганець

  На лісовій галявині, біля 
невеличкого озерця, у затишній нірці 
жив собі руденький єнотик на ім’я 
Тяпа. 
        Він був дуже спритний, кмітливий, 
веселий і непосидючий. Була у Тяпи 
маленька таємниця, яка притаманна 
всім єнотам. Коли наступала ніч, він 
полюбляв трішечки побешкетувати. 

Кожного дня у нього було багато справ, які єнот виконував залюбки. 
А саме: кожного ранку він швиденько біг до озерця вмиватися 
свіженькою водичкою. Потім слідував цілий комплекс кумедних 
підтягувань і перекидів на гілках. Ну і, звісно ж, сніданок. Тяпа 
дуже полюбляв поїсти смачної рибки та поласувати горішками. Але 
найулюбленішим його заняттям було прання. З великою старанністю 
Тяпа кожен день прав свої речі та весело наспівував свою улюблену 
пісеньку:

Я єнотик-полоскун,
І веселий, і пустун!
Все, що в лапки попаде,
Буде в мене, як нове!

 Кожного дня Тяпа чекав, що з ним трапиться якась неймовірна 
пригода. І саме сьогодні такий день настав. Після всіх своїх справ 
єнотик вирішив прогулятися лісом. Погода була чудовою, сяяло тепле 
яскраве сонечко. По дорозі йому зустрілися хащі ожини, і Тяпа став 
її їсти. Добре було б її спочатку 
гарненько прополоскати, але 
йому вже не хотілося вертатися 
до озерця. Через деякий час 
він піднявся на галявину, яка 
була вкрита гарними рожевими 
квіточками. Над квітами кружляли 
яскраві метелики. Тяпа намагався 
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наблизитися дуже тихенько, щоб помилуватися їхньою красою. 
Єнотик так захопився прогулянкою, що й не помітив, як почало 
вечоріти. Тяпа вже хотів повертатися додому, як раптом відчув, що 
дуже запахло чимось смачненьким. Тяпу так і потягнуло побігти на 
той аромат. Він пробіг недалеко по стежці й натрапив на будиночок, 
у якому було відкрите віконечко, а на ньому стояв запашний пиріг. 
 У цьому будиночку проживала маленька дівчинка Еля. До дня 
народження дівчинки матуся приготувала святковий пиріг. Еля дуже 
чекала на цей день.
 – Так ось, що так пахло! – подумав єнотик.
 Тяпі дуже закортіло спробувати хоча б один шматочок. Він 
тихенько підбіг до підвіконня, застрибнув на нього, озирнувся з усіх 
боків і надкусив шматочок. Пиріг виявився таким смачним, що єнот 
не зміг зупинитись і незчувся, як з’їв його увесь. Він хотів повернутися 
додому, але так переїв, що не зміг навіть зробити жодного кроку, тому 
так і заснув під вікном. 
 На ранок, коли прокинулась дівчинка і підбігла до підвіконня, 
вона дуже здивувалася.
  –  Ой, йо, ой! А де ж мій пиріг? Чим я буду пригощати своїх 
друзів? – гірко заплакала вона. 
 Аж раптом під вікном щось зашаруділо. Дівчинка виглянула 
за вікно і побачила там сонну тваринку. Тяпа дуже злякався і, 
затамувавши подих, чекав, що буде далі. 
 – Ти хто такий?
 – Я? Я єнот Тяпа. А ти хто?
 – Я Еля, і я тут живу.
 – Це ти з’їв мій пиріг?
 – Ні! – схвильовано відповів єнотик.
 – А тоді чому у тебе вся мордочка у 
крихтах? 
 Тяпі стало дуже соромно і він в усьому 
зізнався: 
 – Я вибачаюся…
 Елі пожаліла єнотика та пробачила йому. 
Тяпа зрадів і пообіцяв повернутися з подарунком. Він швиденько 
побіг до себе додому, назбирав цілий кошик лісових дарунків і 
повернувся, щоб подарувати їх. А тим часом до Елі прийшли друзі, 
щоб її привітати. Відтоді дівчинка і єнотик стали найкращими друзями 
та ще довго разом згадували цю веселу пригоду.
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МУХА-ВЕРЕДУХА
Авторка	казки	Юлія	Корольова

Авторки	ілюстрацій	Ольга	Карюк	та	Олена	Зіновьева
	м.	Марганець

 В одному невеличкому місті 
на центральній площі ряснів 
найгарніший квітник. Яких там тільки 
квітів не було: і яскраві чорнобривці, 
й величні троянди, й ніжні півонії, й 
навіть тендітні дзвоники виглядали! 
Й ось тут, серед м’якенької зеленої 
травички, під маленьким листочком 
білого дзвоника жила-була Муха-
Вередуха.
 – Звичайнісінька муха? – запитаєте 
ви. – Що ж тут цікавого?
 А ось і ні, не звичайна, а чарівна! 
 Муха-Вередуха мала хитренькі 
оченята, кругленький гладенький 
животик фіолетового кольору та 
гарненькі фіолетові крильця. Коли 

сонечко зранку починало будити мешканців міста та лоскотати усіх 
своїми промінцями, прокидалася під своїм листочком і Муха-Вередуха. 
Вона швидко вмивалася, робила зарядку, після якої обов’язково 
снідала солодким нектаром із білого дзвоника, та вилітала зі свого 
рідного запашного квітника у місто. У місті Муха-Вередуха шукала 
собі розваги, але не будь-які. Їй не подобалось кататися на склі 
швидких потужних автомобілів, які мчалися вулицями, не хотілося 
сідати на кумедних собак та котів, які грілися на сонечку, і навіть не 
було бажання грати в наздоганялки з іншими комахами.
 Найулюбленішою грою Мухи-Вередухи була гра з маленькими 
дітками. Так-так! 
 Кружляючи сонячними вулицями міста, Муха-Вередуха шукала 
хлопчика чи дівчинку, з якими вона б могла залюбки погратися. Як 
тільки бачила, що десь на майданчику весело грають діти – одразу 
ж її хитренькі оченята починали блищати й вона, немов справжній 
літачок, приземлювалась на гойдалку – це було її улюблене місце.
 Сидячи на гойдалці, Муха-Вередуха стежила за веселою 
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грою діток, але   
не     квапилась 
приєднатися до них, 
бо хотіла обрати саму 
веселу та привітну 
дитину. Й ось, так 
і є! Муха-Вередуха 
обрала, з ким сьогодні 
вона буде грати – з 
веселим хлопчиком 
Микиткою, який 
з мамою приїхав 
на майданчик на 

улюбленому блакитному велосипеді. 
 На гарному блискучому велосипеді були намальовані кумедні 
цуценята – герої улюбленого мультика Микитки. Муха-Вередуха 
зраділа – їй дуже сподобався велосипед, і вона навіть уявила собі, як 
швидко вони вдвох з хлопчиком будуть на ньому мчати. Хоп! І наша 
Муха-Вередуха сіла малюку на плече, приготувавшись до веселої 
гри. 
 Друзі, ви ж ще пам’ятаєте, що Муха-Вередуха – чарівна мушка? А 
чарівна вона тому, що дітки, з якими починає гру ця фіолетова комашка 
із хитренькими оченятами, із привітних та веселих перетворюються 
на вередливих та плаксивих. А надзвичайніше – це те, що хлопчики 
й дівчатка цю Муху-Вередуху не бачать, а побачити її можуть тільки 
матусі малюків, з якими ця комаха затіяла гру. 
 Уявляєте? Так от, сіла Муха-Вередуха на плече Микитки, й той 
одразу ж із веселого хлопчика із сонячною посмішкою перетворився 
на вередуна з насупленими бровенятами. Не хоче тепер Микитка-
вередун грати з іншими дітками на майданчику: 
 – Мамо! Я не хочу грати! Хочу додому!
 Мама дуже здивувалась та запитала:
 – Щось трапилось, синку?
 А синок-вередун бурчить: 
 – Чого таке сонце жовте? Мені вже літо набридло! Спекотно! 
Хочу, щоб зима прийшла!
 Бурчить з похмурим личком Микитка, а Муха-Вередуха сидить 
у нього на плечі та лапками свій фіолетовий животик гладить, 
пишається, що друга собі знайшла.
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 Мама синочку пропонує води напитися, якщо йому спекотно, а 
він ногами тупає зі сльозами: 
 – Не хочу води! Дай чогось, не знаю чого!
 Тут чарівна Муха-Вередуха вирішила перелетіти з плеча 
хлопчика на його маківку, щоб сидіти було зручніше та краще бачити, 
що навкруги відбувається, а мама її й помітила.
 – Ось у чому справа! – посміхнулася мама та махнула рукою, 
проганяючи яскраву фіолетову комашку з маківки Микитки. 
 – Це ж Муха-Вередуха до тебе прилітала та й перетворила тебе 
на вередуна, – пояснила матуся похмурому синочку. 
 Хлопчик від здивування аж підстрибнув:
 – Як це? А чого ж я її не бачив?
 Мама пригорнула до себе синочка, витерла хустинкою його 
заплакані оченята, поцілувала та розповіла історію про чарівну 
Муху-Вередуху, яка перетворює діток на вередунів та ніколи їм не 
показується. 
 Зрадів Микитка, що він більше не вереда, міцно-міцно обійняв 
маму та й побіг гратися з іншими дітками.
 А Муха-Вередуха далеко не відлетіла, сіла на улюблену гойдалку 
і стала придивлятися до інших діток, які теж гралися на майданчику. 
Сидить Муха-Вередуха, тріпоче фіолетовими крильцями та уявляє 
собі, як буде гратися з маленькою гарненькою дівчинкою, яка сидить 
у пісочку, або он з тим непосидючим хлопчиком, який катає свою 
іграшкову машинку. 
 Та тільки нічого в неї сьогодні не 
вийшло – інші матусі про неї вже знали, 
тому не дозволяли їй перетворити своїх 
діток на вередливих та плаксивих. 
Покружляла-покружляла Муха-
Вередуха над дитячим майданчиком і 
полетіла до свого квітника, заховалась 
під листочок білого дзвоника та й 
заснула. 
 Нехай вона там і спить. А 
Микитка усім діткам на майданчику 
розповів, що коли до них прилетить 
Муха-Вередуха, краще одразу ж бігти 
до матусі, щоб вона її прогнала.
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БАБУСИН ДУБОЧОК
 

Автор	казки	та	ілюстрації	Андрій	Кравчук
	м.	Покров	

  Жила у великому місті бабуся. Вона 
так любила природу, що посадовила у себе 
під вікном Дубочок. Він був такий маленький, 
що не міг витримати ваги пташки, якщо вона 
сідала на його гілку. Бабуся піклувалася про 
свій Дубочок і кожного ранку віталася з ним, 
дивлячись із вікна. Був у бабусі маленький 
онук, який часто приходив до неї у гості. Разом 
вони йшли до свого Дубочка та пильнували 
за ним. Потім сідали рядком, і бабуся читала 
онуку казки. Влітку завжди фотографувалися 
поблизу Дубка, а потім раділи, спостерігаючи, 
як ростуть малюк і деревце. У Дубочка 

з’явилося багато нових гілочок і він вже не гнувся під вагою пташок.
Дубочок завжди нетерпляче чекав, коли онук приїде до бабусі. Він 
дуже любив слухати разом з ним казочки та переказував їх потім 
своїм власним друзям: пташкам, вітру, сонечку та дощику. Одного 
разу хлопчик прийшов, але вони не вийшли до Дубочка й навіть не 
привіталися з ним. Деревце чекало-чекало, та й не дочекалося. Тоді 
він попрохав горобчика, щоб той зазирнув у віконце та дізнався у чому 
справа. Горобчик прилетів засмучений і розповів, що його товариш 
лежить у ліжку, у нього висока температура і болить горло. Дубочок 
дуже захвилювався і погукав усіх своїх друзів на допомогу.
Краплини дощику напоїли хлопчика живою джерельною водою, 
сонячні промені зігріли його, вітерець остудив гарячий лоб, а пташки 
заспівали йому таку чудову пісеньку, що йому відразу стало добре. І 
хвороба відступила.
 – Дякую тобі, Дубок, за допомогу, – сказав хлопчик своєму 
товаришу наступного дня.
 Незабаром хлопчик пішов до школи. Разом з Дубочком вони 
зростали та гарнішали на радість бабусі. Хлопчик слухав казки та 
думав про те, що коли вони обидва виростуть і стануть великими, він 
буде приходити до Дуба вже зі своїми дітьми, буде читати їм казки 
під широкою густою листвою. Від таких думок на душі ставало тепло 
та радісно. 
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НА ГРИБНІЙ ГАЛЯВИНІ
Автори	казки	та	ілюстрацій	

Олександр	Мамін,	Олена	Маміна
м.	Марганець

  Ви, мабуть, були в лісі та бачили, що 
гриби ховаються в густій траві, під деревами 
та кущами. Та колись, кажуть, було все не 
так…
  Усі гриби – й великі, й маленькі, й біляві, 
й темні – збиралися на великій галявині й 
проводили свій час разом. І було в них не по 

одній ніжці, а по дві. Вони могли стрибати, бігати, тобто розважатися. 
Їм було разом дуже добре. Назву мали на всіх одну – гриб. Та одного 
разу до лісу прийшов Велетень. Він сказав, що знищить усі гриби, 
бо вони заважають йому – зайняли всю галявину, на якій він міг би 
відпочивати.
 – Розтопчу, – промовив Велетень. А гриби, почувши цей голосний 
викрик, злякалися і розбіглися хто куди. Білий гриб, такий ошатний, 
серйозний, кинувся в хащу, заліз під ялинку та причаївся. За ним 
побігли руденькі гриби, теж сховалися під ялинки. Неподалік росли 
берізки, туди кинулася частина грибів, інша частина сховалася під 
тремтливими осиками. Декілька грибів, зовсім не схожих на білі, теж 
помчали у хвойний ліс, але в хащу не всі добігли. Зупинилися під 
крайніми сосонками та ялинками. Якісь тоненькі, худенькі грибочки 
цілими родинами тулилися до пеньочків.
 – А ми, – сказали якісь грибочки, узявшись за руки, – хотіли б... 
Але побачивши величезну ступню Велетня, розбіглися по всьому 
лісу. Там і тут були видні їхні голівки різного кольору.
 – А я, – вимовив найгарніший гриб, і ховатися не буду, залишусь 
тут. Ніхто не зможе наступити на таку красу.
 – І я з тобою залишусь, – вигукнув блідий зеленкуватий гриб.
 Усі гриби, щоб все ж таки Велетень їх 
не помітив, підняли одну ніжку й сховали її 
під капелюшком-парасолькою. Обернувся 
Велетень і не побачив на грибній галявині 
грибів. Стоять тільки ці гриби – один красень, 
а інший блідий та непомітний. Розвернувся 
Велетень та пішов з цього лісу. І відтоді всі 
гриби мають одну ніжку.
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ЖАБ’ЯЧА ЗНАХІДКА
Авторка	казки	та	ілюстрацій	Лариса	Омельченко

м.	Підгороднє

 Жило в болоті двійко жабок-
сестричок: старша – смішна й 
нерозсудлива, і молодша – мудра не 
по літах. 
 Якось жабка-веселуха стрибнула 
в болотну твань і довго звідти не 
показувалась.
 – Ква? – затривожилась її сестра.  

 – Ква-ква-кваселухо, ти де?
 – Ква-ква, – відгукнулась рідна пропажа, яка любила придумане 
сестрою ймення. – Допоможи мені, Ква-ква-кваточко!
 Якби хто їх почув, здивувався б, що то за кваточка така? А 
розгадка проста: старша сестра звала молодшу квіточкою, тільки на 
свій, жаб’ячий лад. 
 Кваточка стрибнула в болотну твань, аби допомогти. З усього 
видно, у Кваселухи серйозний клопіт, бо, витріщивши очі й надувши 
зябра, вона силкувалася витягти щось важке. Помічниця, пірнувши, 
підставила спинку під невідомий предмет, а потім запитала:
 – Ква-ква-кваселухо, що ми оце тягнемо? Чи не ква-ква-кварту 
золота?
 – Не знаю, Ква-ква-кваточко! Може, кум-кум-куманець срібла? – 
закумкала Кваселуха й запропонувала: 
 – Гукнімо ква-ква-квартет жаб. Егей, допоможіть! – погукала 
вона жаб’ячу рідню.
 Та жаби не звернули на те ніякої уваги. Одні липкими язиками 
ловили комарів, інші змагались у стрибках у воду, стартуючи з 
прибережного лапатого лопуха. А Кваточка з Кваселухою все плавали 
довкола знахідки, пірнали, пихтіли, кректали й витягли-таки на берег 
мішок, невідомо з чим. 
 У мішку лежало чотири предмети. Один, мов рівна палиця. 
Другий нагадував шию гривастого коника, або шахову фігуру коня. 
Два інші предмети були схожі на м’ячики пінг-понгу, в який любили 
бавитись сестрички. 
 – Що це? – уголос роздумувала Кваточка. – Для чого воно 
потрібне?
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 – Не знаю, – відгукнулась Кваселуха і вказала на мокрого 
«коника». – Може, для того, аби кататись на ньому верхи й кричати: 
«Йо-хо, ква-ква!».
 – А хто це загубив? – запитала старша сестра. 
 – А, може, не загубив, а заховав? – висловила версію молодша.
Жабки взялися просушувати вміст мокрого мішка.
 – Як їх покласти? – з цими словами Кваточка віддала першість 
«конику», за ним на траву поклала й «прямого».
 – А цих куди? – Кваселуха виклала м’ячики зверху, й тут почулося 
гучне зітхання.
 – Вони невдоволені. Ти чуєш, як зітхають? – прошепотіла 
молодша.
 – Чую! – здригнулася старша, а потім посміливішала й посунула 
«м’ячики» вниз, під фігури. – А якщо так покласти?
 Тепер здалося, ніби незнайомці усміхаються.
 – Кум-кум-кум, угадали! – радісно закумкали жабки.
 – Угу, і угу, і угу, і угу! – погодилася з ними Сова, яка з дерева 
підглядала за жаб’ячими забавами. – Правильно розклали! Бо перед 
вами – розділові знаки: знак путання і знак уклику! 
 – Якого ще путання? – не второпала Кваточка.
       – Та то вимова в мене така, совиний 
акцент називається, – виправдалася Сова 
й повторила чіткіше. – Я хотіла сказати, 
знак питання і знак оклику. І Сова взялася 
пояснювати:
 – У кожній мові хтось, когось, про 
щось запитує. Це стосується і вашої, 
жаб’ячої мови, і моєї, совиної. А цей, – 
Сова вказала на мокрого «коника», – він і є знак питання, зображений 
на письмі: із крапочкою, або з «м’ячиком», унизу.
 – А ви звідки знаєте? – підозріло зиркнула Кваселуха.
 – А я письменна, ще й вірші пишу! – скоромовкою похвалилася 
сова й дала жабкам пораду. – Вам до школи давно пора: будете 
навчатися, то й ви знатимете.
 – Пані Сово, яка ж ви розумна! – захоплено вигукнула Кваточка 
і примирливо вказала на інший знак, схожий на рівну палицю. – А це 
що?
 – Це знак оклику. Він виказує наші емоції. А інший розділовий 
знак допоміг запитати. 
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 Кваточка вказала на маленькі круглі предмети:
 – А яка їхня роль? 
 – А без них на письмі розділові знаки й оклику, й питання взагалі 
не існують, – терпляче пояснила Сова. – Без крапок унизу це й не 
розділові знаки зовсім, а просто якийсь коник із палицею. 
 – Чому ж такі важливі знаки бовталися в болоті?
 І Сова розповіла новину:
 – Лечу, оце, з найближчого села. Я туди в гості навідуюся, у 
мене подружка в курнику живе, Курочка. То вона поскаржилася, що 
люди стали якісь байдужі. От заходить вранці господиня. Раніше 
зверталась до зозулястої: «Ох, ти ж, моя хороша!». За яйця дякувала, 
зерно сипала, свіжу водичку ставила, припрошуючи: «Ціп-ціп-ціп!». А 
це зайде в курник, яйця в пелену мовчки збере, й ні тобі «ціп-ціп», ні 
тобі «дякую».
 – Чому так? – запитали жабки.
 – Бо чаклун на ім’я Байдужко вкрав у селян знак оклику. Й тепер 
ніхто не виказує свої почуття. Пес Сірко погнався за злим дідком, 
який і раніше в селі пакостив, – охоче пояснила Сова. – З драного 
мішка викотились два м’ячики, то чаклун підібрав і назад у мішок 
запхав. Сірко не наздогнав чаклуна, бо той виявився прудкішим. 
 – Біда… – зітхнула Кваточка.
 – Не сумуйте, жабки, – заспокоїла Сова. – Складіть-но розділові 
знаки у мішок, у якому їх знайшли.
 Сова схопила в кігті мішок з розділовими знаками й гайда до 
села!
 Жабки чекали на неї. Скоро вона вже аплодувала їм крильми:
  – Браво, браво! Ви повернули людям емоції! Тепер вони радіють, 
хваляться, запитують одне одного про щось і навіть між собою 
лаються, та то не страшно, головне – вони вже не байдужі.
  – А як же чаклун? Раптом знову з’явиться в 
селі?
 – Чаклун Байдужко туди більше не поткнеться! 
– авторитетно заявила Сова. – Пес Сірко та його 
кудлаті колеги попереджені, тепер чатують ще 
старанніше й охороняють село, як слід. 
 Жабки подякували Сові, та й ну стрибати 
з лопуха у воду. По закінченні змагань вони 
неодмінно розкажуть родичам про важливі 
розділові знаки.
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КАЗОЧКА ПРО СЕСТРИЧКУ ЛІНЬ
Авторка	казки	Вікторія	Семенова

	Авторка	ілюстрацій	Даяна	Третьякова
	м.	Нікополь
  Жило собі озеро. Невеличке, але 
чисте та затишне. І звали його Озеро 
Надії. І жили в Озері Надії та на його 
берегах безліч істот: риби, жабенята, 
змії, птахи, жуки, та росло багато 
рослин, великих і маленьких. Й усі ці 
істоти та рослини дружили, допомагали 
один одному. Навіть камінці підставляли 
свої теплі поверхні, щоб малеча могла 
зігрітися на них у прохолодну погоду, або 
просто прикрашали собою берег озера.
  Одного разу на березі Озера Надії 
з’явилася малесенька торбинка. Усе 

живе прийшло, прилетіло, припливло, приповзло подивитися на цю 
торбинку, навіть рослини схилилися, щоб краще роздивитися. На 
боку торбинки був напис «Лінь». Але ніхто не знав, що це.
 Торбинку розкрили й усі побачили… Спочатку нічого не побачили. 
Лише якусь в’язку та слизьку субстанцію. Але потім усередині 
розгледіли маленьку дивну істоту: вона була майже прозора, схожа 
на звичайну амебу, в неї були оченята, ротик, але не було ручок та 
ніжок. Пуголовки сказали, що це їхня родичка, і в неї скоро з’являться 
лапки, а потім вона стане гарним жабенятком. Тому уся спільнота 
вирішила відмити маленьку Лінь і відпустити її разом з пуголовками.
 Ліні сподобалося жити в Озері. А ще більше сподобалося, 
що усі про неї піклуються, бо вона ж така маленька, беззахисна. 
І Лінь насолоджувалася: вона відкривала ротик – і її годували, 
вона перегорталася набік – і її обмивали, вона ніжно або жалібно 
посміхалася – і її пестили. 
 Дивлячись на неї, пуголовки подумали, що до них так ніколи не 
ставилися, і схотіли й собі такого життя. Вони почали поводитися 
так само, як Лінь. Спочатку це було не звично, смішно і приємно. 
Але згодом вони помітили, що стали менше рухатись, лапки майже 
перестали рости, а вода навкруги стала каламутною та майже 
в’язкою. Це було дуже неприємно. 
 Пуголовки покинули Лінь і перемістилися в іншу частину озера. 
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Тут вони зажили звичайним життям і 
невдовзі перетворилися на молодих 
веселих жабенят.
 Лінь ще трохи побула наодинці, 
але стала почуватися некомфортно: 
більше ніхто її не пестив (а це 
приносило їй задоволення), ніхто не 
годував (але ж вона підросла і їсти 
хочеться більше), ніхто не доглядає 
за нею і за тим місцем, де вона живе 
(а через брудну воду вже й не дуже 
добре видно).
 Й от Лінь вийшла на берег. Скільки 
тут різних пахощів! Скільки яскравих 
барв! Скільки звуків! І чому Лінь стільки часу просиділа під водою і 
стільки усього проґавила? Мабуть, тому що їй було лінь.
 Щоб легше було пересуватися сушею, Лінь відростила собі 
лапки. А щоб ніжне тіло не пересихало та не обпеклося на сонці, 
вкрила його тонким шаром слизу. І пішла насолоджуватися життям.
 Рослини, тварини та птахи тішилися з того, що Лінь вже 
досить підросла та дещо змінилася зовні, і усі хотіли її підтримати, 
підбадьорити, тому збирали та приносили їй різні смаколики, робили 
для неї різні кубельця, де вона могла б перепочити та захиститися у 
спеку або негоду.
 Коли Лінь ходила берегом Озера Надії, на її слизьке тіло 
налипали посохлі травинки та листочки, а за нею тягнувся широкий 
слинявий слід, до якого теж налипали посохлі травинки.
 Лінь якось подумала, що, мабуть, вона стала гарною під 
покровом зім’ятих листочків, а може й ні. Але більше про це думати 
було ліньки, і змити з себе бруд було також лінь. А птахи й тварини 
бачили брудні стежки на узбережжі, але не поспішали навести лад, 
бо потрібно було принести Ліні поїсти, розважити її. А після того їм 
вже нічого не хотілося робити.
 Якось Зайчик звернув увагу на те, що поряд із Лінню у кубельці 
розляглися кілька павуків, які більше не плели павутиння і чекали, 
коли мушки самі прийдуть до них, а кілька пташок лежали поряд із 
роззявленими дзьобиками та чекали, коли до них впаде якась ягода 
або залетить якась комаха. А берег біля Озера Надії вже якось не 
дуже вселяв надію. 
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 Зайчик зібрав мешканців озера та його узбережжя і пояснив їм, 
як змінилося життя усіх мешканців із появою Ліні. 
 Лисичка, в якої останнім часом хутро було не дуже доглянутим 
і гарним, сердито сказала, що треба було розчавити Лінь ще 
маленькою, поки вона не зіпсувала їм життя. І кілька тварин кинулися 
до кубла Ліні, щоб роздавити її. 
 Однак Лінь була вже досить велика і сильна і відбилася від усіх 
нападників. А потім з образою сказала усім жителям цього чудового 
краю, що це вони в усьому винні: саме вони її пестили, годували, все 
за неї робили, їй навіть довгий час не потрібні були лапки. 
 Але і після того всі продовжували годити їй і нічому її не навчили. 
Тварини та птахи замислилися – Лінь мала рацію. І що ж тепер 
робити? 
 Вихід знайшла мудра стара Гадюка. Вона сказала, що усім їм 
разом із Лінню потрібно навести лад у власному домі: буде чисто 
і приємно, ще й Лінь навчиться чомусь корисному. А потім разом 
можна буде відпочити, поніжитись на сонечку і полінитися недовгий 
час.
 З того часу так і повелося на Озері Надії та його берегах: усі 
мешканці разом працювали й не дозволяли Ліні довго байдикувати. 
А потім Лінь дозволяла всім відпочити. І жили вони в мирі та злагоді.
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КАЗКА ПРО ДРУГА-ЗНАХІДКУ
Авторка	казки	та	ілюстрацій	Вікторія	Суліма

м.	Дніпро

  У гарненькій хатинці на лісовій 
галявині жив собі котик Муркотик. 
Навколо хатинки росли старезні 
товсті дерева, на верхівки яких 
любив залізати Муркотик та 
милуватися краєвидами.

  А  зовсім неподалік від 
будиночка повільно протікала 
невеличка річка, на березі якої 
котик любив відпочивати й 
ловити рибку. Він закидав у воду 
вудочку й годинами дивився 
на поплавок, уявляючи собі, як 
весело плавають там, на глибині, 
шустрі стайки рибок. 

     – Добре їм, – думав котик.   
      – В них навколо стільки друзів. 

Вони можуть гратися разом, 
розповідати один одному веселі 

історії, сміятися й тішитися дружбою.
 Муркотик не знав, що риби не надто говірки, й спілкуються вони 
зовсім інакше, ніж тварини. Але те, що вони трималися один одного, 
йому дуже подобалося.
 – От якби й у мене було стільки друзів… Або хоча б один друг… 
Ми б разом ходили на рибалку, гуляли лісом, гралися у хованки, а 
довгими зимовими вечорами розповідали б один одному цікаві історії 
й казки, – мріяв Муркотик.
 Одного дня погода у лісі зовсім зіпсувалася – дув сильний вітер, 
йшов дощ, і котику зовсім не хотілося виходити надвір. А вже надвечір, 
коли негода заспокоїлася, він таки вийшов на берег річки поглянути, 
як там рибки. Чи поховалися вже, чи ще граються у своїх підводних 
травах. 
 Раптом лісову тишу порушив якийсь дивний звук. Муркотик 
прислухався. Десь, трохи далі, за течією хтось наче шмигав носом. 
Котик притиснув вушка і тихенько, як це вміють робити тільки коти, 
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почав крастися до місця, звідки йшли ці дивні звуки.
 Під старою вербою, що схиляла свої гілки аж у річку, лежали 
якісь старі дошки й сиділа дивовижна товстенька тваринка. Вона 
гірко плакала, опустивши голову на кругленький животик, що котик 
трохи сам не розплакався.
 – Не бійся, я не заподію тобі лиха, – ласкаво промовив до малого 
Муркотик. – Але хто ти? Як ти сюди потрапив і чому ти плачеш?
Тваринка підняла до котика зарюмсані сумні очі й гірко зітхнула. 
 – Я бегемотик Тимко. І я не знаю, як сюди потрапив, – відповіла 
тваринка.
 – Як це? – розгубився Муркотик. – Ти, мабуть, заблукав? А звідки 
ти прийшов?
 – Я не зна-а-а-ю… – знову заплакав Тимко. Зі мною трапилася 
дивовижна історія і я не знаю, що тепер робити.
 І бегемотик почав розповідати. 
 – У мене був чудовий будиночок. Дуже затишний і чистенький. 
Але якось зранку я прокинувся від сильного пориву вітру. Мій 
будиночок увесь здригався від бурі й от-от мав розсипатися. Я дуже 
злякався, сховався до шафи й міцно-міцно заплющив очі та вуха. Я 
чекав і чекав, коли вже цей гуркіт стихне і можна буде вийти, щоб 
подивитися, що накоїв буревій. А дощ і вітер все змагалися, хто з 
них грізніший, розхитували й підкидали моє сховище. Кілька годин 
тривала ця битва.
 Коли  нарешті  все стихло,  я розкрив дверцята добре 
пошматованої шафи та не повірив своїм очам – будиночка не було. 
Не було й гарного квітничка перед ґанком, який я так дбайливо 
доглядав. Та й місцина навколо мене була незнайомою. Начебто 
буревій просто переніс мою схованку у зовсім інший край. Та й шафа, 
трішки похитавшись, розсипалася вщент.
 Я знову й знову заплющував і розплющував очі, сподіваючись, 
що все це мені наснилося й от-от я знову опинюся у своїй гарненькій 
хатинці. Та все було марним. От я і плачу, – знову заплакав Тимко.
 Єдине, що збереглося серед дощок, які раніше були шафою, це 
капелюшок малюка та його улюблений сачок, яким він любив ловити 
яскравих метеликів.
 – Я дуже люблю метеликів, адже вони, як веселка над полем 
у сонячну днину – різнокольорові й мерехтливі. Це ж так цікаво – 
розглядати дивовижні візерунки на тоненьких крильцях цих тендітних 
створінь. Від споглядання їх одразу підіймається настрій і ти відчуваєш 
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себе щасливим, – розповідав Тимко Муркові. – Я часто сидів на 
ґанку свого будиночку, а над квітковим розмаїттям у моєму квітнику 
кружляли сотні яскравих пелюсточок-метеликів. Інколи я виходив у 
поле і своїм сачком ловив нових метеликів, а потім приносив їх до 
свого квітника, щоб вони оселилися тут і щоб їх ставало все більше. 
 – Як гарно ти розповідаєш, – замріяно сказав кіт. – Наче я сам 
із тобою побував у твоєму райдужному квітничку. Знаєш, сьогодні 
й дійсно була сильна буря і, можливо, вони й насправді перенесли 
тебе сюди. Але не треба плакати. Я дуже давно мріяв про друга, й от 
цей буревій мені його подарував. Мені дуже сподобалася твоя ідея з 
метеликами й квітами. А ще мені дуже сподобався ти, адже ти такий 
же мрійник, як і я. Я хочу запропонувати тобі свій дім, – і Муркотик 
простягнув Тимкові свою лапку.
 Бегемотик не повірив своїм вухам. Зарюмсані очі засяяли 
радістю і нові друзі весело покрокували стежкою додому.
 Дорогою вони все не могли наговоритися. Вони мріяли, як разом 
будуть ходити на рибалку, ловити метеликів, а довгими зимовими 
вечорами розповідати один одному про свої пригоди та читати цікаві 
книжки.
 Як добре, коли твої мрії збуваються і все навколо стає кольоровим 
й веселковим.
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КВІТКА НА КОЛЮЧКАХ
Автори	казки	та	ілюстрацій
Олег	Хохлов,	Альона	Хохлова

м.	Нікополь

  Десь у сонячній Мексиці жили 
два добрих друга – скорпіон на 
прізвисько Гереро та кажан на 
ім’я Рікардо. 

  Рікардо мав дуже гарний і 
незвичайний кактус. Одного разу, 
Рікардо запропонував другові 
разом доглядати рослину. Але 
Гереро був проти. Він сказав: 

  – Мені не подобається ця 
колюча і потворна рослина і те, що ти приділяєш їй так багато уваги. 
Не хочу більше с тобою дружити! – і пішов, високо задравши хвоста.
 Сумно стало Рікардові через образливі слова. Та він не опустив 
крила, а почав самостійно доглядати свій кактус.
 Минуло багато часу, і одного дня кактус подарував найгарнішу 
у світі квітку. Зрадів Рікардо. Йому хотілося всім показати, яку красу 
він виростив самотужки.
 Побачив Гереро квітку невимовної краси й зрозумів, що 
помилявся. Зрозумів, що з турботи, уваги та розуміння починається 
справжня дружба. Якщо ти вмієш дружити, то ніколи не залишишся 
на самоті. А виплекавши свою увагу, турботу, чуйність і терпіння, 
можна виростити найгарнішу квітку. Він зрозумів, що сам відштовхнув 
найкращого друга у світі.
 Гереро згаяв багато часу і 
не хотів гаяти ні хвилини більше. 
Вибачився перед Рікардо за свої 
колючі слова. Пояснив, як йому 
прикро за час, який не повернеш.
Рікардо вислухав уважно друга і 
відповів:
 – Ти не згаяв цей час, друже 
мій. Він був потрібен тобі, щоб 
розквітнути й зрозуміти, що найважливіше у житті – це дружба.
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КАЗКА ПРО КРАПЛИНКУ ЧИСТОЇ ВОДИ
Авторка	казки	Владислава	Шаповал	

Автори	ілюстрацій	Ангеліна	Ковальова,	
Дар’я	Бистрановська,	Єгор	Перейловський,	Кирило	Поп,	

Юлія	Сведун,	Валерія	Соболь,	Оришка	Задесенець
м.	Нікополь	

  Біля галявини з кульбабками, 
під теплим весняним сонечком, 
весело і дзвінко співаючи 
свою пісеньку, жив чистенький 
Струмочок кришталевої води.
  Одного разу, коли подув 
сильний вітер, з цього струмка 
вилетіла Краплина чистої води. 

  Краплинка ця виблискувала 
на сонечку та раділа, що настав 

її час подорожувати світом. Спочатку вона опинилася на листочку 
квітки, що росла поряд зі Струмком. Потім, коли пригріло сонечко,   
Краплинка відчула, що стає дуже 
легенькою, і піднялася у повітря. 
 Так вона опинилася у хмарці 
разом з іншими крапельками. 
 Кожна краплинка розповідала 
свою історію. Коли краплинок у 
хмарці назбиралося дуже багато, 
то всі вони вирішили продовжити 
свою подорож. Так над великим 
містом пішов дощ.
 Краплинки швидко та весело падали знову на землю, місто, 

дороги, машини, заводи, фабрики 
та людей. 
  Деякі з них зустрілися знову, 
але тепер вони не одразу впізнали 
своїх подруг. 
  Вони стали частиною калюжі, 
та ця калюжа не була схожа на 
їхні попередні домівки. Вона була 
брудна. Краплинкам стало страшно. 
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Але згодом вийшло сонечко і 
наша Краплинка знову відчула 
знайоме почуття.
  Вона стала легенькою і 
піднялася у повітря. Краплинка 
вже знала, що скоро зустрінеться 
з друзями у хмарці. 

  Але хмара, яка зібрала 
краплинки над містом, вже не 
була такою чистою та гарною, 

як попередня. Подруги ледве 
впізнавали одна одну. Вони 
самі вже не були краплинками 
чистої води. Й так вони сильно 
засумували, й так їм стало через 
це прикро, що навіть хмара не 
витримала і знову пішов дощ. 
 Та на цей час хмара встигла 
відійти далеко від міста і людей. І 

краплинки впали в океан, де вони 
познайомилися з дельфінами. 
Дельфіни теж багато подорожують. 

  Вони розповіли краплинкам, 
що не всі люди забруднюють 
природу. Є й ті, хто піклується про 
землю. Але було б краще, аби 
добрих людей ставало більше. 

  Коли Краплинка повернулася 
до свого Струмочка, вона була 
вже знову Краплинкою чистої 
води. Але такою, що бачила світ 
людей.
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КАЗКА ПРО ДОБРЕ СЛІВЦЕ
Авторка	казки	та	ілюстрацій	Альона	Шолохова

м.	Дніпро

 Там, де так чаруючи заводять 
свої пісні птахи, а звірі живуть в мирі 
та злагоді один з одним; там, де пані 
Веселка простягається через всю 
долину, а злість та невігластво нікому 
невідомі слова – жило Добре Слово. 
 Воно було ледь важче за повітряну 
кульку, але мало таку силу, що слава 
про нього сягала краю землі. Всі в 

долині обожнювали свого друга Доброго Слівця і ніхто жодного 
разу не пройшов повз маленького товариша, не привітавшись чи не 
запитавши про справи. 
 Одного сонячного ранку Добре Слівце одягнуло свого 
солом'яного капелюха, взулось у солом'яні черевички, взяло до рук 
кошика та відправилось до кінця Веселки, щоб зустрітись зі своїм 
приятелем. Воно йшло вулицею, зустрічаючи щиро всміхнених 
перехожих, привітно знімало свого капелюха та говорило: «Будьте 
здорові, добродію!» чи «Доброго вам настрою, панночко!». 
 Ось дорога повернула у квітучі поля, під його ногами тихесенько 
шелестіла стежинка, вдалечині пахтіли лани, а над головою 
виблискувала кольорова красуня. 
 Слівце мрійливо зупинилось навпроти волошкового поля, 
зачаровано глянуло вдалеч, де квіти злились в єдиний колір та 
насичено віддавали красу, посміхнулось і згадало свого друга 
Баранчика, що так обожнював синій колір.
 Стежина бігла під ногами, не звертаючись ні на хвильку. 
Покидаючи волошкову ковдру, Добре Слівце тримало шлях попід 
ставком, що розкинувся тихим дзеркальцем серед долини. Як тут 
почулись чиїсь схлипування. Слівце зупинилось і прислухалось. 
Схлип, схлип, схлип... Воно озирнулось довкола та затамувало подих. 
Звуки не припинялись, а лише ставали яснішими.
  Добре Слівце підкралось до бережка ставочка, тихесенько 
розгорнуло очерет та побачило там маленьке Жабенятко, що сиділо 
на лататті та плакало. 
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 – Дорогеньке моє, що трапилось? 
– стурбовано запитало Добре Слівце.
 –Та ось, квак, розумієте, квак, – і 
Жабеня знову почало схлипувати.
 – Ну, миле Жабенятко, що тебе 
засмутило? Чим я можу тобі зарадити?
 – Мені сьогодні на день народження 
подарували жовту повітряну кульку, а 
я випустив її з рук, – сказав іменинник 
та знову зайнявся плакати.

 – Я щиро вітаю тебе, мій маленький друже! – відповів наш герой.
 Слівце дістало з кошика волошкову квітку, але тільки обережно, 
щоб не потурбувати сон пані Метелик, та подарувало Жабеняті. В 
очах іменинника миттю перестали бриніти сльози, а на обличчі 
засяяла посмішка. Бо так чудово, коли в час смутку ти зустрічаєш 
добрих та щирих товаришів! Добре Слівце присіло на бережку біля 
свого маленького приятеля та мовило:
 – Любий мій друже, а уяви собі тільки-но, скільки радості ти 
подарував у своє свято всім, хто на своєму шляху зустріне в повітрі 
твою кульку! – сказавши це, Слівце замріяно поглянуло вгору на 
блакить неба, прижмурило оченята та зачаровано посміхнулось.
  Після таких слів Жабеня підняло високу голівку, наче сонях 
перед першими промінцями сонця, посміхнулось вслід втраченій 
кульці та радісно квакнуло.
 В той час у душі маленького Жабеняти зароджувалось дивне 
відчуття, що переросте в майбутньому в невимовне бажання дарувати 
навколишнім радість. 
 Розрадивши іменинника, мандрівник вирушив далі. Він минув 
ставок і його стежинка звернула в сторону лісочка. Коли Добре Слівце 
ступило солом'яним черевичком на хвойну травицю та потягнуло 
носиком запашні чари старого лісу, воно лише на хвильку зупинилось, 
аби вслухатись в той мрійливий шум, що простягався довкола. 
 Назбиравши до свого кошика плодів шипшини, Добре Слівце 
направилось далі своєю стежиною, що простягалася до самого кінця 
Веселки. 
 От вже й половина шляху позаду. Могучий ліс стає все рідше 
та рідше, чагарники зникають з виду, а хрускіт під ногами просто 
перетворюється на тихий крок.
 Добре Слівце йшло понад невеличким березовим гаєм, що тихо 
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спав в той час, як у його володіннях життя вирувало. Ось зайчик 
кудись спізнюючись біжить через стежину, але уздрівши свого доброго 
приятеля Слівця, швидко загальмував, залишивши на стежині слід, 
та привітався:
 – Друже Слівце! Доброго дня!
 – І тобі доброго! – відгукнулось Добре Слівце та помахало рукою 
вслід.
 А ось і трудяги мурашки понад стежиною в гай біжать, бо робота 
в них така – все життя трудитись. Але жодна з мурах у всій колоні 
не могла не привітатись зі своїм другом Добрим Слівцем. Тому всі 
по черзі, один за одним, щоб не випав з лапок прутик, який несли 
гуртом, махали вслід товаришу.
 У Доброго Слівця було дуже багато друзів, ніхто не міг прожити 
без нього і дня, тому що саме воно так змінило їх, зробило життя 
добрішим, щирішим, лагіднішим та по-справжньому щасливим, 
зародивши в душі квітку кохання та шани до навколишніх. 
 Ось так, крок за кроком, Добре Слівце наближалось до кінця 
Веселки. Галявина, де Веселка ставала все нижче та нижче, 
забарвлювалась в сім чудесних кольорів. Під своїм улюбленим 
синім кольором, ніби вбираючи чари Веселки, стояв за мольбертом 
Баранчик. Його беретик був насунутий на вухо, а шерсть де-не-де 
була трішки замащена фарбами. 
 – Доброго вам натхнення, добродію! – привіталось Добре Слово.
 – І вам доброго дня, добродію! Чудова погода, чи не так? – мовив 
Баранчик.
 Добре Слово відпочивало душею, коли зустрічалось зі своїм вічно 
натхненним другом. Вони присіли на квітучу галявину та говорили й 
говорили про ясну погоду та чудову пору, про 
добрих людей, про витончене мистецтво та 
неймовірну музику. 
 І для того, щоб у творчому злеті 
Баранчик не проґавив музу, наш герой дістав 
із кошичка квіти, колір яких так надихав його 
друга, висипав до солом'яного картузика 
шипшинки та пригостив свого товариша. 
 Отак вони вдвох і залишились сидіти перед панночкою Веселкою, 
а над ними в небі пролетіла втрачена маленьким Жабенятком та 
сама жовта повітряна кулька, що подарувала обом друзям теплу 
посмішку.
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КАЗКА ПРО БУРУНДУЧКА ТА КВІТКУ
Авторка	казки	Євгенія	Яворська

Автор	ілюстрації	Олексій	Михайловський
м.	Кам’янське	

 Далеко-далеко в лісі, на зеленій галявинці, у затишній нірці між 
корінням старого дуба жив собі Бурундучок. Він бігав лісом і збирав 
стиглі горішки та солодкі ягоди суниці-полуниці. Дикі бджоли, що жили 
у кроні дуба, давали йому духмяний мед, і Бурундучок пив липовий 
чай із диким медом. А іноді забігали до нього в гості мишки-полівки 
та білочки руді. Він частував їх, і всім було добре і весело.
 Одного разу влітку стрибав Бурундучок лісом і побачив на 
галявинці Квітку. Вона стояла, така ніжна і яскрава у вбранні червоних 
пелюсток, і над галявиною плив її чудовий аромат.
 – Ой, яка ти гарна! – прошепотів Бурундучок, зупиняючись біля 
Квітки.
 – Дякую, – зніяковіла Квітка. – Ще ніхто не казав мені такого. 
Посидь зі мною трошки, мені так сумно і самотньо тут... Коли я 
була ще насіниною, мала багато подруг та сестричок, та зараз вони 
розлетілися по всьому лісу, а я тут на цій галявині, і більше нікого...
– Ну, звісно, я з тобою посиджу! – Бурундучок присів на хвостик і почав 
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розповідати про те, що бачив у лісі: про яскраве лагідне сонечко, 
зрілу малину та красу суничних галявин... А Квітка повідала йому, про 
що співали пташки, коли вранішнє сонечко підіймалося над обрієм, 
та як до неї прилітала бджілка і взяла пилок для меду… Багато про 
що вони говорили, аж поки не спустилися на ліс сутінки, і самі вони 
незчулися, як стали друзями.
 З того дня Бурундучок частенько прибігав на галявину до Квітки й 
розповідав їй, що побачив цікавого, що трапилося в лісі, та милувався 
її красою, насолоджувався її ніжними пахощами. Але час плинув 
швидко. Пролетіло яскраве літо, прийшла осінь. Бурундучок збирав 
горішки, малину, суниці, дикі грушки, щоб були запаси на довгу зиму. 
І не забував відвідувати свою подружку. А вона почала готуватися до 
сну: її пелюстки вже не були такими яскравими, але вона все одно 
залишалася ніжною і гарною.
 Одного холодного осіннього дня пристрибав Бурундучок до 
Квітки:
 – Ох, – зітхнув він, – вже зовсім скоро випаде сніг, і я не зможу 
приходити до тебе... Як же сумно і нудно мені буде у моїй нірці! Ходімо 
зі мною, я піклуватимуся про тебе, і перезимуємо разом.
 – Але якщо я покину рідну землю, – заперечила Квітка, – то зів’яну 
і помру... А тут, на своїй галявині, я солодко спатиму, тепло прикрита 
снігом, а навесні знову розкрию пелюстки й ти зможеш приходити до 
мене, як і раніше.
 – І що ж його робити? – зажурився Бурундучок. Аж раптом скочив 
на задні лапки: 
 – О, знаю! Я тебе намалюю! Тоді я зможу милуватися твоєю 
красою у себе в нірці та мені не буде так сумно.
 Так Бурундучок і вчинив: приніс фарби й кору берези та зробив 
гарненький малюнок на пам’ять.
 Аж ось випав сніг, почалася зима. Квітка спить на галявинці під 
товстим шаром снігу, ніби під ковдрою. А Бурундучок у своїй нірці 
сидить у м’якому кріслі, п’є духмяний липовий чай із диким медом та 
малиною, дивиться на малюнок, який він повісив на найпочесніше 
місце, і мріє, що скоро прийде весна, сніг розтане, заспівають пташки, 
прокинеться на галявинці Квітка і розкриє яскраві червоні пелюстки. 
Він приходитиме до неї та розповідатиме лісові новини. Бурундучок 
засинає щасливий і сняться йому рожеві сни.
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 У небі над містом на синій хмарині живе Вечірній Ельф. Це 
особливий ельф – сяйливий. Удень він солодко спить, щовечора 
прокидається і запалює ліхтарі. Тоді над вечірнім містом спалахують 
вогники й місто від того ясніє. Люди усміхаються, вітаючи вечірні 
вогники, і їх усмішки підсилюють це сяйво. Місто ясніє вечірніми 
ліхтарями та усмішками. Є у Нічного Ельфа подружка Яскринка. Вона 
завжди прилітає на сяєво і вони разом залюбки кружляють навколо 
вечірніх ліхтарів.
 Та якось Темна Злюка вирішила зробити так, аби темінь 
проковтнула вечірнє місто. 
 – Що ж таке придумати, – гадала вона і зрештою придумала. 
– Треба спіймати й зачинити Вечірнього Ельфа, щоби він не зміг 
запалювати ліхтарі міста. 
 Отож, якось надвечір, коли Ельф прокинувся й вже збирався 
запалювати ліхтарі, а Яскринка ще не прилетіла до свого друга,   
 Злюка перейняла його й удавано заплакала.
 – Ельфе, – слізно благала вона, – у моїй домівці темно. Свічка 
згасла і я не в змозі її запалити. Допоможи мені. 
 Звичайно, добрий Вечірній Ельф миттю відгукнувся на прохання 
Злюки. Не минуло й десяти хвилин, як він уже був у її оселі.
 – Дійсно темно, – озираючись мовив про себе Ельф і обережно 
підлетів до свічки, щоб запалити її. Коли вогник затанцював у свічці, 
він вдоволено усміхнувся: 
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 – А от і все! – і прудко подався до дверей. 
 Чуйний Ельф всім серцем відчував, що вечірнє місто вже тихенько 
кличе його. Та раптом він спантеличено зупинився, бо двері оселі 
були замкнені. Темна Злюка таки зачинила його. Він збентежився і 
від того вогник свічки злякався, припинив свій яскравий танок і вщух. 
 – Тепер ніхто й ніколи у цій дрімучій темряві не зможе мене 
відшукати, – бідкався Ельф.
 Над містом запанувала надзвичайна темінь. 
 – Щось скоїлося! – турбувалася занепокоєна Яскринка. Час 
линув, а Вечірній Ельф не прилітав. Тоді відчайдушна Яскринка 
вирішила діяти самотужки.
 – У такій темряві я Ельфа не відшукаю. Отож, треба зробити так, 
щоб ліхтарі засяяли, – вирішила вона і хутко підлетіла до ліхтаря. 
Марно вона намагалася його запалити. Та зрештою, коли вклала у 
свій подих всю силу теплих почуттів, які відчувала до Ельфа, ліхтар 
запалав. – Ось так! Тепер я знаю, як запалювати ліхтарі, – радо 
вигукнула вона. – Силою своїх почуттів. І полетіла далі.
 Один за одним спалахували ліхтарі й містом розлилося ніжне 
вечірнє сяєво. Зрештою, це сяйво дісталося й домівки Злюки, 
зазирнуло через віконечко до Ельфа, який похнюпливо склав крильця. 
Щойно побачив Вечірній Ельф те сяйво, як від радості заяснів і сам. 
Тоді  Яскринка помітила його, підлетіла і відчинила двері. За мить 
радісно затанцювали вони у небі, а місто весело усміхалося двом 
танцюючим вогникам.
 – А Злюка? Мабуть, сердиться? – запитаєте ви. 
 Та ні ж бо! Сидить біля домівки й роздумує про те, що дружбу 
ніяка темінь ніколи не переможе. Бо там, де дружба, там завжди 
тепло й сяєво почуттів, від яких з’являється сила-силенна вогників 
довкола.
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Глянь, сьогодні у Ворони 
На сніданок макарони, 
А до них тарілка сиру –
Пахне на усю квартиру.
– Воронята, – каже мати, –
Вам пора уже вставати,
Прокидайтеся, малі,
Вже сніданок на столі.

Воронята невеликі, 
Повставали, чики, брики,
Чапу, чапу, швидко вмились
І за стіл не забарились.
За столом уже сидять,
Макарони всі їдять.
Сиром, сиром посипають,
Дзьобом, дзьобом їх хапають

Галас на усю квартиру: 
– Більше сиру, більше сиру!
Хто їсть з сиром, а хто так,
Не відтягнеш їх ніяк.
Повернувся Ворон з лугу,
З’їв тарілку, просить другу,
Сиром, сиром посипає,
Дзьобом, дзьобом їх хапає.

З апетитом упліта,
Каже: «Справжня смакота!»
От так свято у Ворони – 
На сніданок макарони.
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