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Троє по ро сят
За мо ти вами  ан г лійсь кої на род ної каз ки

Жила собі в лісі Свинка. І було в неї троє по ро сят: Хро-Хро, Рох-Рох 
і Паць-Паць. Ма туся дуже лю била своїх си ноч ків і зав жди про них пік лу ва-
лася. Коли ж дітки під росли, Свинка ви рі шила, що пора вже їм под бати про 
власне житло. Од ного дня вона ска за ла:

— Ідіть, ді точки мої любі, та пам’ятайте, що не всі звірі добрі, а най лю ті-
ший і най ли хі ший — Вовк.

Поп ро ща лися по ро сятка з ма ту сею Свин кою і пішли собі — кожне своєю 
до ро гою.

Матуся поросят

Хро-хро

Рох-Рох

Паць-Паць
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Поросяткові Хро-
Хро при пало до душі 
місце біля лі со вої річечки, 
бо дуже вже йому подобалося 
ку па тися.

— Якщо я тут жи тиму, то зможу хлюпа тися від  
ран ку до ве чо ра! — ра дів Хро-Хро.

Не довго ду ма ючи, на брав со ломи, по в’я зав її 
у снопи та на швид ку руч сту лив будиночок. Анітрохи 

не змо рившись, він пос пі шив до річечки, ці лий день ку пав-
ся й бавився.

Будиночок
Хро-Хро
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Рох-Рох пі шов собі лі со вою сте жин кою далі й зупи-
нився біля ве ли кого крисла того дуба. Порося дуже 
полюбляло жо луді, тож не втрималося — і по ла су вало 
ними, та й за дрі мало у хо лодку, солодко при цмо ку ючи. 
Про ки нувся Рох-Рох аж підве чір, тож по хап цем на зби рав 
гіл ля чок і спорудив із них ха тинку.

— Я жи тиму в цій хатинці й зав жди ма тиму на обід 
удос таль сві жих жо лу дів! — ті ши лося по ро сятко.

Не дуже перетрудившись, Рох-Рох 
при ть мом за ліз у свою хатку з гіло-

чок та й умостився на ніч.

Жолуді

Будиночок Рох-Роха
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На но сив ка міння, за мі сив глину й почав му ру вати стіни. Паць-Паць  
зро бив надій ний дах, змайст ру вав тов сті де ре в’яні двері із зам ком. Брати 
дивувалися, на віщо він так мо ро читься з тим бу ди ноч ком, часто при бі гали 
до Паць-Паця і  кли ка ли погратися разом.

Та Паць-Паць не по ки нув ро боти, поки не добудував свого ка м’я ного бу-
диночка.

Паць-Паць довго блу кав лі сом, а таки 
знайшов ви со кий гор бо чок по се ред 
за тиш ної га ля вини.

— Я збу дую міц ний 
дім-фор те цю! — 

ви рі шив 
він.

— Нумо хлю па тись і гра тись!

годі нам усім бо я тисьВовка-хи жа ка!

Пісня в нас така:

Фортеця Паць-Паця
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— Нумо хлю па тись і 
гра

 тись
!

годі нам усім бо я тись

Вовка-хи жа ка!
Пісня в нас така:

На ступ ного дня по ро сятка зу стрі лися на га ля вині, і кожне 
похва ли лося своїм но вим жит лом. Паць-Паць, побачивши 
не надто над ійні бу ди ночки бра тів, ще раз на га дав їм про 
Вовка. Натомість Хро-Хро та Рох-Рох лише засміялися і за спі ва-
ли свою веселу пісеньку.

Трійко по ро ся ток ці лий день ку па лися в річечці, ласу  вали жолу-
дями та гра лись у квача. Коли по чало су те ніти, Паць-Паць  
по с пі шив додому.

— Ото бо я гуз! — глузував з братика Хро-Хро.
— До ночі да леко, можна ще побавити ся! — 

додав Рох-Рох.
І бра тики без тур ботно  

заспівали свою  
улюб лену пі сень ку:
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Голодний Вовк

Утікачі

— Від чи няй! — грізно за во лав він.
Хро-Хро, трем тячи від страху, за бився в ку то чок. Вовк, аби на бра тися 

сили, під біг до річечки, жа дібно на хлеб тався води, а тоді я-а-а-а-ак дмухне на 
со ло м’яну ха тинку! Со лом’яні снопи роз ле ті лися на всі боки. Пе ре ля кане по-
ро сятко що духу чкур нуло до бу ди ночка з гі ло к. Рох-Рох впус тив брата й ледве 
встиг за чи нити двері пе ред но сом за хе ка ного Вовка.

— Від чи няйте! — сер дито за гар чав той. — Бо здую вашу хатинку!
По ро сятка лише жа лібно за пла кали. Вовк подув кілька разів, але хатинка 

лише похилилася.
Роз лю че ний сі ро ма нець по хо див до вкола дуба, од хе кався, на брав повні 

груди по вітря та що сили дмух нув. Будиночок із гілочок умить роз си пався, 
і безза хисні бра тики пом чали лі сом, не бачачи до роги. Вовк — за ними!  

Ось-ось на здо же не! На щастя, по ро сятка встиг ли вскочити  
в бу ди ночок Паць-Паця. Тільки-но

за вті ка чами за чи ни лися 
важкі двері, як сіро   -

ма нець уже 
гримав 

у них.

Зух валу пі сеньку по ро ся ток по чув го лод ний Вовк, який саме ви йшов на 
нічне по лю вання. Він під крався яко мога ближче до беш кет ни ків і зне нацька 
ви ско чив із кущів.

— Ой-йой-йой! — за вере щали по ро сятка й ки ну лися на втьоки.
Тільки-но Хро-Хро за біг до своєї со ло м’я ної ха тинки, як у двері посту кав 

Вовк.
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— Від чи няйте! — страшно за вив він.
У вікні з’явилося лу ка ве рильце Паць-Паця:
— Ані защо не від чиню! Забирайся геть!
Вовк аж за кляк од люті. Він на брав повні груди по вітря, дмух нув раз, дмух-

нув удруге, утре тє… Але ка м’я ний бу ди но чок на віть не по хит нувся.
Вов чисько бі гав на вколо будиночка та все дму хав і дму хав. Ледь не лус нув! 

Ох і роз лю тився ж він! Навіть вид ря пався на дах, щоб про лізти у дім че рез димар.
Проте Паць-Паць не роз гу бився. Щойно на даху по чу лося ша ру діння, він 

швидко роз па лив у печі. Тож коли Вов кові на решті вда лося про лізти у ди мар, 
його хвіст загорівся.

— Ой-йой-йой! — за во лав злодій на весь ліс.
Про жо гом ви ско чив він на дах, 

ско тився з нього, тоді — 
з па горба і стрімголов 
пом чав у лі сові хащі. 
Більше по ро сятка 
його не бачили!

Запахло  смаленим!
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Об го во рю ємо   про чи та не:
1. Скіль кох ді ток мала Свинка?
2. Як їх звали?
3. Із чого зро бив собі хатинку Хро-Хро?
4. Із чого по бу ду вав ха тинку Рох-Рох?
5. Чому Вов кові не вда лося зруй ну вати дім Паць-Па ця?

Слов ни чок
Димар,комин — труба для від ве дення 
диму з бу динку.
Сніп— оберемок сте бел рос лин, зв’я заних 
докупи.
Солома — сухі стеб лини жита,  
пшениці та де яких ін ших рослин.

Фортеця — спо руда з міц ними 
стінами.Щаслива родина

Бра тики посе ли лися всі ра зом у бу динку-фор теці, жили дружно й ні кого 
не бо я лися. Хро-Хро, Рох-Рох і Паць-Паць часто на ві ду ва ли свою маму й до-
по ма гали їй у всьому. А поп ра цю вавши, весело спі  ва ли:

— Нумо хлю па тись і гра тись!
Пісня в нас така:
годі нам усім бо я тись
Вовка-хи жа ка!

Свинка раділа, що в неї такі дружні, дбай ливі та пра цьо виті діти!
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Чер вона Ша поч ка
За м от ив ами к а зки Ш а рля П е рро

Колись в о дн ому с елі ж ила с обі м ал ен ька 
д ів ч и н ка. В  она б ула д уже д о бра та л аг і дна, усі 
її л ю б или. А зв али д і в чи нку Ч е рв она Ш апоч ка. 

Чому? Бо якось  
 Ба буся пода ру-
вала о нуч ці г ар неньку че рвону 
окса митову  шапочку. Подарунок так 
припав до душі дівчинці, що вона 

завжди носила цю обновку.

Оксамитова  шапочка

Ба б уся меш ка ла ген за лісо м і ч асом нездужала. 
Тож Чер вона Шапочка та її М ама часто на відува ли 

стареньку. Вони при но сили бабусі їжу й  допомагали 
їй у всьому. 
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Пиріжки
і масло

Шелестить

листя

Якось М ама не з мог ла  навідат ися з донь-
кою до Ба бу сі . Дов е лося Чер во ній Шапочці йти 

 самій . Мама д ала їй  кошик з пиріжками й гор нят ком 
м асла та нак аз ала прям у вати ст еж кою, нікуди не зверт аючи.

П роте, опинив шись у лісі, ді вч инка  од разу за була ма ту-
сині настанови . А  дже навколо так  ба гато ціка во го!

П та ш ечки с пі вають,
в сюди г арні к віти
 со н ечко  ві тають.
Як тут не  ра діти!

Ч ер в она Ш ап очка захо ди лася з би ра ти к віточки на б уке т 
Бабусі та й незчулася, як заблукала.  

Зн ен ац ька заше л естіли к ущі, за трі щало гілля, і   просто 
п е ред дів чин кою з’явився… Хто б ви ду-
мали? Сп равж ній сірий  Во вк!

Тріщать гілки

Стежка

Справжній
сірий Вовк

27272626



Д ів чинка ніколи не зустріча ла вовків , тож подумала,  що це п росто 
великий пе с .

Вовк  чемно при віт а вся:
— Добрий д ень, Чер вона Шап о чко!
— Добрий  де нь! —  п ри ві тно в і дп о віла дів чинка . 
— К уди йдеш?
— До Бабусі.  Н  есу їй п и ріжки й масло , а ще — букетик к віток,  —   

охоче р о зп овіла Ч е рвона Шапочка. 
— А далеко  живе твоя Б аб у ся? — поцікавився  Вовк. 
— За  лі сом. Її буди нок п ерший за млином.
Хи трий звір  од разу ж попро щав ся 

з ді вч инкою та що духу  
по мчав до Ба бу сі. Він 
заду мав спочатку 
з’їс ти її, а   п о тім 
і дівчинку!

    
    

    
    

  В
ов

к  
щось 

 за
думав…
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Бабуся

 Не в стигла  Ч ервона Шапо чка ще й до млина 
дійти, а   В овк уже п остукав у двері  Бабусиної о селі. 

— Стук-стук-стук!
—  Хто там? — кво лим  голосом 

запитала старенька.
— Це я, ваша  онучк а,  Червона 

Ша по чка, —  то н есеньким 
голос ком пропищав Вовк .

 — Смикни, ди тинко,  
за мо ту зоч ку,  двері й в і д-
чи няться!

Вовчисько так  
і зро бив, потім  уско-
чив до хати, а коли 
д вері за чи н илися, 
н аки нувся на 
Бабу сю та в м ить  
її проковт нув . 
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— Щоб  тебе  з’їсти!

Нап’явши на с ебе бабусин че пець, окуляри ,  вовк уклався в ліжко і вкрився 
ковдрою.

 Нарешті при йшла Червона Ш ап очка й  постукала у двері.
— Стук-стук-стук!
 —  Хто там ? — жалісно пр ок азав Вовк,  удаючи Бабу син голос.
— Б а бусю, ц е  я , Червона Шапочка!
— Смикни, ди тинко, за мо ту зочку, двері й від чи нять ся!
Смик нула дів чинка за мо тузку та й за йшла до кім нати.
— Пі дійди до мене, ди тинко, бо за не ду жала я, не під ве ду ся, —  

по про сив Вов чисько, ку та ю чись у ковдру.
Чер вона Ша почка п іді й шла, тр им а ючи в р уках к ошик і букет, 

і здивовано запитала:
— Ой, Б  аб усю, а ч ому це у вас т акі в ел икі вуха?
— Щоб кр аще т ебе ч ути, д  ит я тко моє! — сх и тр ував Вовк.
— Ой, Б  аб усю, а ч ому це у вас т акі в ел икі очі?
— Щоб кр аще т ебе бачити!
— Ой, Б  аб усю, а ч ому у вас т акі в ел икі руки?
— Щоб міцніше т ебе обі йн яти! — в ишк ір и вся Вовк.
— Ой, а ч ому це у вас т акі в ел икі зуби?
— Це щоб т ебе з’ї сти!
Вовк н ак ин у вся на д і вч и нку й пр ок о в тнув р азом із к ош иком 

і б укетом. Потім ум о ст и вся зру чн іше й з аснув. Він так г ол о сно хро-
пів, що ч ути б уло аж надворі.

Бабусин  чепець

Бабусині  окуляри
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Ганебно  втікає

 Об го во р юємо   п ро чи тане:
1. Чому  д ів ч инку  на зи вали  Ч ер воною 

 Ша п очкою ?
2. Де  ме шкала Б абуся  дів чинки?
3. Що несла  Че рвона Ш а почка 

 Бабусі?
4 . Кого д і вчинка зу стріла в лісі?
5. Хто в рятував  Бабусю та Ч ервону 

 Ш апочку?  

С  ловничок
Горнятко — м аленький горщи к,  
п осудина для рідких п родуктів.
Копняк — удар ногою.
Млин —  споруда, у якій зерно 
 розмелюють на  борошно.
Настанови —  в казівки або поради 
діяти певним чином.
Обнова — нова , щойно п ридбан а,  
п од арован а чи пошита річ.
Оксамитовий —  в иг отовлений 
з  оксамиту — тканини з гус тим 
корот ким ворсом.

Чепець — жіно чий го лов ний 
убір.

Під ту п ору пр ох одив неподалік М и сл ивець. Він п очув стр а шне хр о пі н ня 
й з ан еп ок о ї вся, чи все г аразд із Б аб усею. Він не міг зб а гн ути, ч  ого ж це в она 
так г ол о сно хр опе. К  оли ж п об ачив В о вка в л і жку, то не розгубився й о др азу 
в истр елив із р ушн иці вгору!

— Ба-бах!
П ер ел як аний В о вч ис ько під стр и бнув аж до ст елі. М  и сл ивець п ід біг та як 

дасть й ому к о пн яка під хвіст! Вовк г и кнув, з  ак а шл я вся, і з й ого п ащ еки враз 
в истр и бн ула Ч е рв она Ш ап о чка, а за нею —  Ба буся!

Вовк  за б ився в  куток і т р емтів, наче  по ро сячий х в остик. Ра д іючи, що 
все так щас ли во зак ін чи лося, наші герої  ви рі шили  його  в ід п ус тити. 
Щоправда, н  а ос танок М ис ливець ще  хотів був відлупцювати 
 Вов ка, але  пожалів нещасного. Під іб г авши х воста 
й с кім лячи, як  по бите  цу ценя, Вовк п ри тьмом по-
дався геть! Більше  його в ц ьому  лісі  ніхто не  бачив. 
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Спадщина 
молодшого 

сина

Кіт у чоботях
За  мотив ами казки Шарля Перро

Жив собі Мірошник, і мав він тр ьох синів. Коли Мірошник помер, брати 
р озділили  між собо ю спадок . Старшому дістався мл ин , се редульшому — 
Віслюк, а   м олодш ому — Кі т. 

Старший син
Середній син

37373636



Дурненьке 
кроленятко

З а смутився молодший: 
— Отаке  моє щаст я ! Старший брат у мл ині х аз яй ну-

вати ме , се ре дуль ш ому Віслюк у го с п одарстві зна добиться. 
А від Кота яка користь?

Аж тут Кіт озвався до нього людсь ким голосом:
— Не  журіться, па не ! Побачите, що і я вам у при годі стану . 

Тільки спра вте м ені п ару чобіт і  капелюха з пером та дайте мішок.
Хлоп ець дуже з д ивувався, але  дав Котові все, що  той по про сив. К іт п ри-

чепурив ся , насипав у мішок тр охи зер на , закинув ношу на плече та й подався 
з двору. На д вох ногах,  я к людина!

Отакий хвацький з вір п опрямував до лісу,  д е  водил ася с ила-силенна 
кроликів. Т ам  розв’язав мішка, по клав його на землі, а сам  схова вся  неподалік 
у кущах і с тав чекати. Дуже скоро як есь м але д урненьке к р оленя тко залізло 
в мішок. К іт підхопився ,  спри тно зав’язав мішок — і кролик опинився  
у пастці.

Кіт  у  чоботях  
полює

Мотузочка
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Дичину 
подано!

  За доволе ний собою, Кіт закинув мішок на плече й п оч им чи кував просто 
до к ор ол івськ ого палацу. Там він низенько  в клони вся Королю і сказав :

— В аша в е личносте, мій пан, мар кіз Карабас (от аке дивне і м’я вигадав Кіт 
для св ого г оспода ря ) прислав вам до сто лу цього кролика.

Королю с п одоба вся та кий  подарунок, тож  він ве лів  по дяку вати м аркізові. 
К іт чемно п о прощався й пі шов собі.

 Ін шим разом Кіт  сховався в житі й  так само спритно впіймав п ару куріпок. 
Тоді зн ову вирушив до Короля й передав  уп ольовану птицю від ім ені мар-

кіза  Карабаса. Кор оль  подякував і нака зав 
п очастув ати Кота.
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Отак час  від часу Кіт при но сив Кор олю дичину, яку нібито над си лав мар-
кіз Карабас.

Якось  Кіт  д овідався,  що Кор оль разом із дочко ю , п  рекрасною Прин цесою,  
зб ирається на п р огулянку бере гом річ ки . Котисько при біг до св ого пана та й 
каже :

— Якщо ви п о слу хаєтеся мене, т о буд ете щасливі все життя. Нега йно йдіть 
купатися до річки.

Юнак зробив так,  як попро сив його Кіт, хоча й не з до г адувався, що той 
за мислив. Тільки-но хлопець за ліз у річку,  перед ними на бе резі вигулькнула 
к ор олівс ька карета. Кіт виско чив на зустріч і за волав :

— Рятуй те,  рятуйте!  
Мар кіз Кара бас тоне! 

Король 
з дочкою Кучер
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Кіт  ду-у-уже  поспішає!

Кор оль визирнув із карети і , п  обачивши з найом ого Ко та , нака зав варто вим 
нега йно  д опомогти м аркізові. Поки  зб ен теженого хло пця  витягали з річки, 
К іт роз по вів Королю, що якісь злодії вкрали м аркізове вбрання. Н  асправді ж 
хитрун  сам заховав о дяг свого пана під вели ким каменем!

Кор оль наказав  п ридворним негайно  привезти для марк іза Карабаса 
найкр ащі к ор олівс ькі шати. К  оли хлопець одягнувся, усі  за ми лувалися ним, 
а ле  найдужче він с п одобався Принцесі. Та й як було не в подобати 
с трунког о, врод ливого юнака з лагідними та добрими очима!

Кор оль з ап ропону вав м аркіз ові під ве зти й ого до дому. К іт 
роз по вів куче ру, як доїхати до зам ку маркі за, а  сам 
щод уху пом чав по пе реду. Він замислив 
зухвалий і ри зикований план!
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Хоча Кіт у чобо тях д уже поспішав, проте  зу пинився б іля селян, які косили 
на луці траву.

— Гей, косарі, кажіть усім, хто б не запитав, що ваш пан — мар кіз Карабас. 
Обіцяю, він п одбає про вас!  — попросив він косарів і по біг собі далі.

К оли п ід’їх ала к ор олівс ька карета, Кор оль визирнув у віконце та вигукнув:

— Хто ж зем ель о цих волод ар?
Хто у  вас у всіх господар?

—  Це маркіз н аш , Карабас!
Він пі клується про нас!

— в о дин го лос в ідпов іли селяни.
К оли руш или далі, Кор оль похва лив пишні маркізові 

луки.
— О, в аша в е личносте, — не р о згубився юнак, — 

щороку на  цих лу ках збирають дуже багато сіна.
Тим часом  Кіт поба чив женців на  широ-

кому лану пшени ц і. 
 Підбігши до них, в ін чем-

но в клонився й по просив :
— Гей, женці, кажіть 

усім, хто б не запитав, що ваш 
пан — мар кіз Карабас. Обіцяю, 
він п одбає про вас!

К оли к ор олів ська кар ета 
п ід’їхала, від Кота вже й слід 
прохолов.

Король зн ову по-
ці кавився:

— Хто ж зем ель  о цих  волод ар?

Хто у  вас усіх господар?—  Це маркіз н аш , Карабас!

Він пі клується про нас!  
— дру жно  
в игукн ули 
женці.
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Маленький  Кіт
перед  величезним  замком

Король  усю дор огу розхвалю вав маркіза,  а  Принцеса не зводила закоханих 
очей з юнака. Він ніяковів, не знаючи, щ о й казати. 

— Та кий багатий і такий скромний ! —  д ивува вся Король.
— Він дуже милий !  — зітхала  Принцеса.
Кіт же  невтомно  біг  попер еду карети. 
Король був у захваті  від  в еличезних стат ків  молод ого маркіза,  а  Прин цесі 

при пала до д уші й ого лагідна вда ча . 
Нарешті Кіт при біг до  чудов ого замку, в якому жив страш ний Вел е тень-

чарівник. Це  він володів ус іма довк олиш н іми землями , і саме на нього тяжко 
п рацювали селяни, я ких зустріч али н аші герої. Але ж ми п а м’ятаємо, щ о 
в К ота був х и тромудрий план? Кіт з аздалегідь  дізнався все про г оспо-
д аря замку. Хит рий Кот исько постукав у браму й чемно попро сив 
дозв олу зайти, щоб  за свідчити володареві с воє ш анування.
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Як на зл ого ч арівника, Велет ень зуст рів К ота доволі  привітно.
— Чого ти хочеш ?! — гарикнув він так, що аж ст іни за мку з а дри жали.
К іт , пе р еборовши страх, сказав:
— М ене з апевняли, пане, що ви вмі єте п ер ет во рюватися на різ них 

тварин.  Наприклад, на лева чи слона. То це правда?
— Ти ще й сум ні ва єш ся?! — ви гук нув ве ле тень, і за мить пе ред 

при го лом ше ним Ко том з’яв ився ве ли чез ний лев.
З пе ре ляку Кіт не зчувся, як просто в чо бо тях ви дерся на по р-

ть єру. І лише коли ча рів ник на був свого зви чай ного ви гляду, Кіт 
зліз, та му ючи дрож у ко лі нах і не са мо вите ка ла тання серця.

— Та я мало не вмер од жаху, — зіз нався він.
Ве ле тень за до во лено за ре го тав — наче грім про ко тився зала-

ми па лацу. Огов тав шись від пе ре ляку, Кіт про ва див далі:
— А ще мене на ма га лися пе ре ко нати в тому, що ви легко мо-

жете пе рет во ри тися й на дрібну тва ринку. На мишу, на при клад. 
Щиро ка жучи, я не вірю!

— Не віриш?! — за ре вів ве ле тень. — Дивися!
За мить ма ленька сіра миша вже бігала по 

під лозі. Наш ге рой — на те ж він і Кіт! — спритно 
впій мав її та й... про ковт нув.

Ко ро лівська ка рета саме в’ї жджала у бра му 
замку. Кіт по чув гур кіт і ки нувся на зу стріч. Він 

ни зько вкло нився  Королю й уро чисто про-
мовив:

— Лас каво про симо до замку мар кіза 
Ка ра ба са! 

— Диво! — зачудувався Ко роль. — 
Я ні в кого не ба чив кра щого ма-

єтку! А дім — справж ні сінь-
кий па лац! 

Вірю,
вірю...

Гр-р-р-р!!!
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Знатна  особана  полюванні

Мар кіз га лантно по дав руку прек рас ній При нцесі, і вони ру шили услід за 
Ко ро лем до палацу. У ве ли кій залі гості по ба чили стіл з ви шу ка ними на їд ками 
та на по ями. (Відк рию вам та єм ницю: Ве ле тень че кав на ве черю своїх при яте-
лів. На щастя, до них дійшли чутки, що в замку гос тює сам Ко роль, тож вони 
не при йшли).

Мар кіз, бідний Мі рош ни ків син, чу ду вався з ба гат ства, яким не спо ді вано 
об да ру вала його доля. А Кіт лише вдо во лено мур ко тів, ус мі ха ю чись у довгі 
вуса: його план таки вдався!

Ко роль бла гос ло вив за ко ха них, і нев довзі При нцеса та мар кіз од ру жи-
лися. Кіт не об ду рив лю дей, які тепер пра цю вали на мар кіза Ка ра баса: про 
них дбали, а за роботу щедро пла тили.

Маркіз із Принцесою живуть щасливо,  а Кіт у чо бо тях — знат на осо ба, тож 
по лює на ми шей лише зрідка — задля роз ва ги!

Об го во рю ємо   про чи та не:
1. Яким був спа док стар шого та  

се редуль шого Мі рош ни ко вих 
синів?

2. Хто діс тався у спа док мо лод шо му?
3. Які по да рунки при но сив Кіт для 

Короля?
4. На яких зві рів пе рет во рю вався 

Веле тень?
5. Які риси вдачі Кота до по могли 

йому здійс нити план?

Слов ни чок
Брама — ве ликі ворота.
Дичина— дикі птахи та звірі,  
на яких по лю ють за ради м’яса.
Замок— палац і фортеця-житло.
Маєток— зе мельне во ло діння  
з са ди бою та бу дин ком.
Маркіз— у давнину — титул знат ної 
особи.
Мірошник— влас ник млина.
Ошатневбрання— г а рний св я тк о-
вий одяг.
Палац— в ел икий п и шний б уд инок 
для зна тних осіб.
Портьєра — з ав іса з ва жкої ц у пкої 
тка нини.
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Бре менські музи ки
За моти вами казки Бра тів Грімм

В  одного  Господаря  жив  собі  Віслюк,  який  багато  років  возив 
йому  мішки  до  млина.  А  коли  бідака  пос та рів  і  вже  не  зду жав 

робити,  хазяїн  вирі шив поз бу тися його. Нена ро ком діз нав
шись про це, Віс люк вирі шив утекти з дому, піти до міста 

Бре мена й стати вулич ним музи кою. Не так далеко 
він і від ій шов, аж бачить — лежить при дорозі 
мис ливсь кий Пес і важко дихає.

— Агов, друже, чого це ти так сопеш? — 
погу кав Віслюк.

— Ох, —  зітхнув  Пес, —  ста рий 
я  став,  до  полю вання  не  годен. 
Як жити далі?

— А  ходімо  зі  мною  до  Бре мена,  будемо 
вулич ними музи ка ми, — за про по ну вав Віслюк.

— Чом би й ні? — зра дів Пес, і вони рушили 
далі вдвох.

Дорога  до  слави

Старий  
Пес  

сумує

Віслюк-утікач
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Не довго йшли, як поба чили при дорозі Кота, такого зажу ре ного й охля
лого, ніби він три дні не їв.

— Агов! Ста рий! Чого скри вився, наче середа на п’ят ни цю? — гук нув Віслюк.
— А чого мені раді ти? — скрушно похи тав голо вою Кіт. — Пос та рів я, зуби 

зату пи лися, мишей не ловлю. От і став Хазяйці не пот рі бен. І що мені робити?
— Хо дімо з нами до Бре мена, ти ж мас так улаш то ву вати нічні кон церти, 

от і ста неш разом із нами вулич ним артистом.
Кіт погодився, і вони пішли далі втрьох.

Пхи-пхи!

Не  плач!

Агов! 
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Ми на ючи одну садибу, побачили: сидить на воро тах Півень і репе тує, мов 
навіжений.

— Чому ти гор ла єш? — запи тав Віс люк. — Що сталося?
— Та це я куку рі каю, поки живий. Адже завтра неділя, заві та ють гості, тож 

наша Гос по диня зве ліла Кухо варці зва рити з мене юшку.
— Слу хай,  гре бе няс тий, —  мовив  Віс люк, —  ходімо  з  нами  до  Бре мена. 

Голос маєш гар ний — будеш вулич ним артис том, як і ми.
Пі вень радо пого дився, і вони вже вчо ти рьох рушили далі, виспі ву ю чи:

— Як до Бре мена ішли,

Пі вень, Пес, Віс люк з Котом —

ве се ліше нам гуртом!

вір них дру зів ми знайшли.

Гре бе няс тий

Н
е  хочу  в  юшку!

59595858



Над ве чір друзі добрели до лісу. До Бре мена 
було ще далеченько, тож вирі шили  зупи ни тися 
на ночівлю. Віс люк і Пес лягли під вели ким дере
вом, Кіт роз та шу вався на роз ло гій гілці, а Півень 
зле тів аж на вер хівку. З висоти він роз зир нувся 
на  всі  боки й  угле дів  якийсь  вог ник непо да лік. 
«Якщо  горить  світло,  то  має  бути  й  осе ля»,  — 
подумав Півень і сказав про це при яте лям.

— Хо дімо швидше туди, бо не годиться спати 
просто неба, — запро по ну вав Віслюк.

— І  пове че ряти  не  зава дило  б,  —  заува жив 
Пес.

Тож наші вті качі пос пі шили туди, де бли мало 
світло. Що  ближче  вони  під хо дили,  то  ясні шав 
вог ник.  Нарешті  друзі  опи ни лися  біля  будинку 
з яск раво освіт ле ними вік нами. А був це дім роз
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бій ни ків. Насправді раніше в будинку жив Ліс ник зі своєю роди ною. Та злим 
роз бій ни кам, які нещо давно при йшли в ті краї, при пав до душі  і сам буди
нок, і його затишне подвір’я. Тож вони забрали собі дім, а Ліс ника з дру жи ною 
й дітьми просто вигнали.

Віс люк під ій шов до вікна й зазир нув досе редини.
— Ну, Віс люче, що там? — нетерп ляче запи тав Півень.
— Ого! —  вигук нув  Віс люк. — 

Бачу  стіл  із  наїд ками  та  напо
ями, а за ним сидять роз бій ники 
та бен ке ту ють.

— От  би  й  нам  так!  —  по
заздрив Півень.

— Еге ж, добре було б! — пого ди
лися зго лод нілі манд рів ники.

І  почали  друзі  ради тися,  як  це  їм 
роз бій ни ків  про гнати.  Думалига дали 
і  нарешті  зме ти ку вали.  Віс люк  став 
перед німи ногами на під ві коння, на його 
спину ско чив Пес, Кіт — на Пса, а Півень 
зле тів Котові на голову. І ця піра міда по
су нула  в  роз бій ницьку  хату.  Май бутні 
артисти  одразу  ж  утнули  свою  музику: 
Віс люк  ревів,  Пес  гав кав,  Кіт  няв чав, 
Півень  куку рі кав…  Такий  ґвалт  зчи
нили, що шибки у вік нах забряж ча ли!

Пе ре ля кані  роз бій ники  ви ско чи
ли  зза  столу  й  дре ме ну ли  навсі біч! 
А  наше  това риство  зручно  роз
сілося за сто лом та стало наїда
тися,  ніби  на  цілий  місяць 
наперед!

Бременська піраміда

Ку-ку-рі-ку!

Ой,  мамочко!

Няв!  Няв!

Гав!  Гав!

Іа- іа!

Стіл з наїдками
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Сили   небесні!..

Як наї лися 
музи́ки вдос таль, то 
по га сили світло й поля гали 

спати, хто де захо тів. Віс люк ліг на
д ворі на купі соломи, Пес — за две рима, Кіт — на теп лому 

при пічку, а Півень при мос тився на сідалі. Ско ро всі міцно по снули, 
бо таки добряче замо ри лися в дорозі.

Опів ночі роз бій ники зда леку поба чили, що світло в будинку 
згасло. Тож Ота ман від ря див одного пере ві рити, що там робиться. 
Той  пішов,  пере ко нався,  що  все  затихло,  і  зайшов  на  кухню. 

Там помі тив дві жаринки, узяв тріску й намі рився запа лити вогонь, аби уваж
ніше роз ди ви тися по хаті. А то були не жаринки — то сві ти лися Котові очі! 
І Роз бій ник тиць нув тріскою Котись кові просто в око!

Роз лю че ний звір заси чав і вмить уп’яв пазурі в обличчя наля ка ного Роз
бій ника! Той кинувся навтьоки, а за две рима зосліпу пере че пився через Пса. 
Соба цюра  доб ряче  хап нув  його  зубами  за  ногу.  Шку тиль га ючи,  Роз бій ник 
виско чив  над вір,  а  там  Віс люк  яааак  хвицне  його  копи тами!  А  Півень 

спро соння ну гор лати із сідала: «Куку ріку!»
До ча ла пав Роз бій ник до своїх та й роз  по ві дає:

— Ох,  Ота мане,  там  таке  робиться!  У  хаті  сидить  стра шенна 
відьма.  Як  заси чала,  як  уче пи лася мені  в  пику дов гими  пазу

рами! А в две рях здо ро вань із ножем, давай штри кати мене 
в ногу! А на д во рі якесь чорне чудо висько з роз гону так 

упе рі щило мене довб нею —  аж  іскри  з  очей  сипо
нули! Та ще десь угорі сидить, мабуть, ватажок, 

бо кри чить: «Вкорочу тобі я віку!» Ледве 
я живим вирвався!
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Від тоді роз бій ники боя лися навіть набли жа тися до сво єї коли ш ньої оселі.
А нашим музи кам так спо до ба лося там жити, що не захо тіли більше ні

куди йти.
Чутки про те, що злих роз бій ни ків уже немає в лісі, дійшли й до Ліс ника. 

Родина  з  радістю повер нулася до  своєї  гос поди. А що  і  Ліс ник,  і  його дру
жина, і їхні діти дуже любили тварин, то вирі шили зали шити в себе від важ
них музик. Отак  і  стали жити люди й звірі разом.  І часто, зга ду ючи минулі 
при годи, весело спі  ва ли:

Об го во рю ємо  про чи та не:
1. Ким хотів стати Віс люк у Бремені?
2. Чому журився Кіт?
3. Чому кри чав Півень?
4. Як друзі наля кали роз бій ни ків?
5. Чому Роз бій ник тиць нув Котові  

тріскою в око?

— Як до Бре мена ішли,

Пі вень, Пес, Віс люк з Котом —

ве се ліше нам гуртом!

вір них дру зів ми знайшли.

Слов ни чок
Бремен — німець ке місто.
Довбня — велика й важка дере в’яна 
палиця.
Жаринка — вуг лина жару, що 
світиться.
Млин— спо руда, у якій роз ме
люють зерно на борошно.

А Я
ВСЕ БАЧИВ…
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По пе люш ка
За моти вами казки Шарля Пер ро

Жив собі один бага тий уді вець, і мав він дуже гарну й добру дочку. І вро
дою, і вда чею дів чина була дуже схожа на покійну матір. Минув час, і чоло
вік одру жився вдруге — з гор до витою й зазд рісною жінкою. Вона мала двох 
дочок, таких самих пиха тих і зазд ріс них, як сама.

Пихата

Заздрісна
Ох-ох-ох!

Як
скажеш, 
кохана…

Зла  
і  гордовита
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Тільки від свят ку вали весілля, як Мачуха почала при сі ку ва тися до пасер
биці.  Вона  зне на ви діла дів чину,  бо  поряд  із  нею  її  власні дочки  зда ва лися 
ще лихі шими, ніж були.

Бі до лашна дів чина мусила вико ну вати всю хатню роботу. Вона не мала ні 
чого, крім ста рого одягу, а сестри хизу ва лися модними сук нями й кош тов ними 
при кра сами. Спала сирітка на горищі, на твердій соло м’я ній під стилці, а сестри 
жили в роз кіш них кім на тах з гарними меб лями та вели кими дзер калами.

Дів чина покірно все тер піла й навіть не скар жи лася бать кові — той у всьому 
корився дружині.

Упо рав шись  із робо тою, сердешна падала від утоми просто біля камі на, 
іноді навіть не в змозі дістатися до свого горища. Так і засинала на скрині 

з попелом. Тож зла Мачуха і її лихі дочки, а за ними навіть батько, 
почали нази вати дів чину Попе люш кою.

Та навіть у жалю гід ному лах мітті Попе люшка була милі шою 
за леда чих сес тер, убра них у пишні шати.

Пишні шати Гарні
меблі

Бідолашна 

сирітка
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Якось  син  Короля,  Принц,  улаш ту вав  вели кий  бал  для  всіх  знатних  осіб 
королівства. Мачуху з доч ками також запро сили. Вони дуже зра діли й захо ди
лися виби рати сукні й зачіски, аби вра зити всіх на балу. До того ж дочки мрі яли 
підкорити серце самого Принца!

Попелюшку ж ніхто не збирався брати на бал, ба більше — їй тільки дода
лося кло по тів. Проте вона не нарі кала, а ста ранно пра су вала сукні й при ши
вала мере живо.  Сестри тільки те  й  робили, що питали  в Попелюшки,  який 
вибрати  гребінь,  стрічку  чи  пряжку,  бо  знали,  що 
в дівчини — бездоганний смак.

Поки  сирітка  закручували  їхні  кучері  та  при
шпи лю вала капе люшки, нев дячні сестри глу зу вали 
з неї, мовляв, чи не хоче Попелюшка також по ї хати 
на бал.

— Ох, сест риці! Хіба ж мені там міс
це? — зіт хала сердешна.

— А й справді, ото сміху було б, якби 
Попе люшка  з’яв и лася  в  коро лівсь кому 
пала ці! — кеп ку вала старша сестра.

— Та хто б її туди пус тив, нечу
па ру! — насмі ха лася молодша.

На решті  карета  з  сестрами  та 
Мачухою  вирушила  до  коро лівсь
кого палацу.

По пе люшка  довго  диви лася 
їм  услід,  а  потім  гірко  запла
ка ла.  Сердешній  так  хотілося 
потрапити на бал!

Ур
а!

   Б
ал

!   
Ба

л!
   Б

а
л!

Пхи-пхи!
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Рап том хтось ніжно торк нувся плеча дів чини. Попе люшка під вела запла
кані очі й поба чила свою хрещену — добру Фею.

— Ти хочеш пої хати на бал, правда? — спи тала чарів ниця.
— Так, — схлип нула дів чи на,— дуже, дуже хочу.
— Доб ре, — мовила Фея. — Будь розумницею — і я все влаш тую так, що вже 

сьо годні ти пот ра пиш туди.
Вона  поп ро сила  Попе люшку  при нести  з  городу  най біль шого  гар буза. 

Добра  Фея  доторк ну лася  до  нього  чарів ною  палич кою —  і  гар буз  перет во
рився на чудову позо ло чену карету.

По тім хре щена зве ліла дів чині при нести з кухні пастку для мишей. Туди 
саме пот ра пило шес теро сірих мишок і один тов с тий пацюк. Коли миші вибі
гали з пастки, Фея по черзі тор ка лася їх чарів ною палич кою — і вони вмить 

Майбутня  
карета

Чарівна 
паличка
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Вусатий 
кучер

Буде 
гарний 
лакей

Майже 
коні

пере т во рю ва лися на бас ких сірих коней. А з пацюка вийшов поваж ний вуса
тий  кучер. Ящірки,  яких Фея  впій мала туттаки на под ві р’ї,  стали  гар ними 
лаке ями у стро ка тих лівреях.

І  от  настав  час  чарів них  перет во рень  самої  Попе люшки.  Фея  легенько 
доторк ну лася до неї  своєю палич кою.  І,  уявіть  собі —  за мить жалю
гідне  лах міття  перет во ри лося  на  пишні  шати,  гап то вані  золо том 
і сріб лом, а волосся саме вкла лося у вишу кану зачіску, оздоблену 
самоц ві тами.

Попелюшка  ступила  кілька  кроків  і  помітила,  що  на  її 
ніжках замість старих черевиків сяяли нові — кришталеві.

На про щання хре щена поці лу вала свою улюб ле ницю й за
сте регла:

— Тільки пам’я тай, моя дити но, —
як про б’є два над цята година,
чари втра тять силу, і, на жаль,
збе ре жеться лиш дзвін кий кришталь!
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По пе люшка  щиро  запев нила  Фею,  що  повернеться  додому  до  пів ночі, 
і, щас лива, виру шила на бал.

Принцу допо віли, що при була нікому не відома Прин цеса. Юна кові ста ло 
дуже цікаво, що ж то за таєм нича незна йомка, і він осо бисто її зустрів. Лише 
глянувши  на  Попе люшку,  Принц  умить  зако хався.  Тількино  Попе люшка 
з Принцом з’яв и лася в танцювальній залі, як музика затихла: всі були вра жені 
кра сою незна йомки. А коли Принц запро сив її до танцю, гості зами лу ва лися 
її гра цією. Після тан ців подали чудову вечерю, проте Принц навіть не торк
нувся вишу ка них наїд ків. Він не міг від вести зако ха ного пог ляду від загад
ко вої кра суні. Бачили б ви, як увесь вечір Принц не від хо див від Попе люшки 
ні на крок.

Дів чина  була  така  щас лива,  що  геть  забула  про  настанови  хрещеної. 
І коли на вежі палацу зне нацька про било два над цяту, Попе люшка кину лася 
навтьоки.  Принц  спро бу вав  її  наздо г нати,  але  марно —  на  сходах  палацу 
залишився тільки кри хіт ний криш та ле вий чере ви чок, який у пос піху загу
била Попе люшка.

Вау!

Чари  
розсіялися

79797878



У ста рому лах мітті По пе люшка повер ну лася додому. На згадку про чарів ний 
бал у неї зали шився лише один криш та ле вий чере ви чок. Дів чина схо вала його, 
як най до рож чий скарб. Коли ж повер ну лися сестри, то в домі тільки й роз мов 
було, що про незна йому Принцесу.

— Принц не помі чав нікого, крім отієї кра су ні, — копи лила губу старша 
сестра.

— А коли вона втекла і загу била чере ви чок, то носився з ним, як дурень 
з писа ною тор бою! — доки нула молодша.

По пе люшка лише загад ково всмі ха лася.
На ступ ного дня Принц ого ло сив на все коро лівство, що та дів чина, якій 

підійде  криш та ле вий чере ви чок,  стане його дру жи ною. 
Коро лівські гінці виру шили на пошуки наре че ної 
для  При нца.  Вони  при мі ряли  чере ви чок  спо
чатку при нце сам, тоді всім при двор ним дамам, 
та все марно. Ось, на реш ті, дійшла черга і до се
с тер Попе люшки. Як не нама га лися вони уві
пхнути  свої  незграбні  ноги  у  кри хіт ний 
чере ви чок, нічого не вийшло.

Тоді Попе люшка поп ро си ла:
— Можна й мені спро бу вати його взути?
— Ще чого?! — роз дра то вано вигук нула старша сестра.
— Коня кують, а жаба й собі лапу підставляє! — доки нула молодша.
Та коро лівсь кий гінець від по вів, що йому нака зано міряти чере ви чок усім 

дів ча там, і запропонував Попелюшці взути кришталевий черевичок. 
І чере ви чок був дів чині якраз! 
Треба було бачити подив сестер, коли Попе люшка витягла з кишені дру

гий, точ ні сінько такий самий чере ви чок.

 Хочу  за   П
ри

нц

а!!!

Хе-хе!
так вам  
і ТРЕБА!
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Об го во рю ємо   про чи та не:

1.  Як ста ви лася Мачуха до Попе люшки?

2.  Хто допо міг Попе люшці пот ра пити 
на бал?

3.  Чому опів ночі Попе люшка повинна була 

повернутися додому?
4. Як Принц шукав собі наречену?

Слов ни чок
Баский — дуже швид кий, пруд кий, жвавий.
Кучер — слуга, який пра вить кіньми.
Лакей — слуга в бага тому домі.
Ліврея — фор ме ний парад ний одяг для лакея.
Самоцвіти — кош товні камені з яск ра вим блис ком.
Мачуха— нерідна мати.
Пасербиця — нерідна дочка.

А як же вбрання? Звичайно, з’яв и лася Фея. Доторк ну лася ча рів ною палич
кою до Попе люшки, і дів чина вмить перет во ри лася на прек расну При нцесу: 
її вбрання було ще кра щим, ніж на балу.

Сестри нарешті огов та лися й стали слізно бла гати Попе люшку про ба чити 
їх  за  всі  образи. Доб ро сердна дів чина лише обій няла  обох.  Вона не три мала 
на них зла.

У палаці на Попе люшку з нетер пін ням чекав Принц. Тільки карета, в якій 
їхала дів чина, з’яв и лася в брамі коро лівсь кого палацу, він вибіг їй назу стріч. 
Не  встигла  Попе люшка  —  ой,  даруйте,  тепер  уже  прек расна  При нце са!  — 
сту пити на  ґанок, як Принц освід чився  їй у коханні й поп ро сив стати його 
дружиною.

Невдовзі  спра вили  пишне  весілля.  Попе люшка  запро сила  обох  сес тер 
до палацу, і зго дом вони вийшли заміж за моло дих при двор них. Попе люшка 
ніколи не дорі кала  їм давніми крив дами — адже добре серце не знає образ 
і злості.

Вже не 
заздрісна

Вже не 
пихата

83838282



Зо лота гус ка
За моти вами казки Бра тів Грімм

Один чоло вік мав трьох синів. Двоє з них були роз умні, але ледачі. А тре
тього, доб ро душ ного й працьовитого Ганса, всі мали за дур ни ка. Брати, і на
віть батьки, знай собі насміхалися й знущалися з нього.

Дове лося якось стар шому синові йти до лісу по дрова. На обід мати дала 
йому смач ного пирога й пляшку сві жого молока.

У лісі хло пець зди бав малень кого сивого Дідуся, який чемно при ві тався 
й попросив:

— Я дуже хочу їсти й пити, поді лися зі мною тим, що несеш у торбі.
Але старший син відповів:
— Аякже,  як  від дам тобі пиріг  і молоко, то  сам не матиму чим обі дати. 

Іди своєю дорогою!
І рушив далі.
Вибрав  струнке  дерево  й  вирішив  його  зрубати. Щойно  замах нувся,  як 

сокира вир ва лася, уда рила по руці,  і  хлопцю довелося повер та тися додому, 
аби пере в’я зати рану. «Мабуть, це обра же ний Дідусь помстився за кривду»,  —
подумав старший розумник.

Молоко 
й пиріг

Щ
е чого!     

Пригости  
пирогом!

85858484



На ступ ного дня батьки ледве вмо вили серед ульшого сина піти по дрова. 
Мати дала йому, як і стар шому, смач ного пирога та пляшку сві жого молока. 
У лісі хлопцеві також зустрівся малень кий сивий Дідусь, і так само поп ро сив 
у нього шма ток пирога та ков ток молока. Неважко здогадатися, що відповів 
йому середульший розумник:

— Якщо  з  кож ним  діли тися,  то  й  самому  нічого  буде  їсти.  Іди  своєю 
дорогою!

І почим чи ку вав далі.
Почав парубок рубати дерево, та не встиг і кілька разів рубнути, як пора

нив ногу. Та ще й так сильно, що ледве додому дошку тиль гав. Здається, і тут 
не обійш лося без виті вок загад ко вого чоло вічка.

На стала черга молод шого брата йти до лісу.
На дорогу мати дала синові коржа, замі ша ного на воді й спе че ного в попелі, 

та пляшку скис лого молока.

Дідусева 
помста

Ги-ги!

87878686



Гансу також зустрівся Дідусь. Той при ві тався з ним і попросив:
— Дай мені поїсти й попити.
— Я  маю  лише  коржа,  на  воді  замі ша ного,  у  попелі  пече ного,  і  молоко 

скисле. Якщо вам таке до смаку, то, будь ласка, сядьмо попо луд нуймо, — чемно 
відповів юнак.

Та коли Ганс вий няв  із торби  їжу, то замість черст вого коржа й кис ляку 
поба чив чудо вий смач ний пиріг і свіже, ще тепле молоко.

Як попо луд ну вали, Дідусь сказав:
— За те, що маєш добре серце й ділишся остан нім, я дещо тобі пода рую. Он 

там, бачиш, сто їть старе дерево. Зру бай його, і в корінні знайдеш своє щастя.
Ді док поп ро щався й зник, наче в повітрі розтанув.
Хло пець зру бав дерево, а коли воно впало, то між корін ням поба чив гуску, 

пір’я якої було зі щирого золота. Поки Ганс рубав дрова, золота гуска спо кійно 
сиділа й дивилася на нього. Удосталь нару бавши дров, па ру бок узяв гуску під 
пахву та й пішов до шинку трохи пере по чити.

Шин кар мав трьох доньок. Поба чивши золоту гуску, дів чата відразу пожва
ви лися: що то за дивина? Їм страх як закор тіло дістати хоч по одній золо тій 
пір’їні.

Старша вирішила: «Я таки при муд рюся й вискубу одну». Тож як тільки Ганс 
на хвилинку вийшов кудись, схо пила гуску за крило. Ой, леле! Пальці міцно 
при липли до гуски, і дів чина ніяк не могла віді р вати їх.

Гансове 
щастя

89898888



Не за ба ром при йшла й друга дочка. На думці в неї було те саме — вискубти 
хоч одну золоту пір’їну. Проте, поба чивши при липлу до гуски сестру, намі ри
лася її виз во лити. Та ледве доторк ну лася до сест риці, як і сама наче при ки піла 
до неї.

Коли ж при йшла най мо лодша, теж ласа до золо того пір’я, старші закри ча ли:
— Не під ходь, не підходь!
Та менша поду мала: «Вони ску буть гуску, то чому я не можу? Це вони діли

тися зі мною не хочуть!» — під бігла, доторк ну лася до середуль шої й та кож 
прилипла.

Ганс повер нувся, узяв гуску під пахву, ніби нічого не тра пи лося, та й пішов 
собі.  А  трьох  дів чат,  що  плен та лися  позаду,  наче  й  не  помі чав.  Знай  собі 
наспівував пісеньку:

— Моя гуска золо та —

Хто до неї доторк неть ся,

тому щастя ус міх неть ся!ча рівна, а не проста.

Не  чіпай  гуски!

Хочу  золоту  пір’їну!

91919090



Так і бігли під тюп цем усі шин ка реві дочки за хлопцем.
Їх ній  батько,  щойно  поба чив  ту  химерну  про це сію,  кинувся  навздо гін 

із криками:
— Як вам не соромно, негід ниці, бігати за парубком?!
А тоді під ско чив, ухо пив най меншу за руку, аби зму сити негайно повер

ну тися додому. Та щойно торк нувся  її,  як  сам міцно при лип,  і мусив стати 
чет вер тим у цій вервечці.

Ось  так  чва лали  вони  вп’я тьох  та  й  зустріли  двох  робіт ни ків,  які  саме 
повер та лися додому з поля. Шин кар поп ро сив їх, щоб чоло віки витягли його 
і дів чат із цієї халепи. Та, ледве торк нув шись одягу шин каря, робіт ники так 

само до нього при липли. Тепер їх у валці стало вже семеро. А Ганс знай собі 
наспівує уже знайому нам пісеньку:

— Моя  гуска  золо та — ча рівна, а  не  проста.
Хто  до  неї доторк неть ся, тому  щастя  ус міх неть ся!

Ось дійшли вони до міста. А в місті пра вив Король, і мав той Король тяж
кий кло піт. Його єдина дочка зав жди була сумна, ніколи не смі я лася, і ніщо 
не могло її поті шити. Тож Король ого ло сив по всій кра їні: той, хто роз ве се
лить Коро лівну, стане її чоло ві ком.

Компанія
прилипачів

Хочете 
погладити 

гуску?

93939292



По чувши таке, хло пець пос пі шив зі всією своєю чудер наць кою ком па нією 
до коро лівсь кого двору.

Як поба чила Коро лівна тих  сімох,  які дрі бо тіли одне  за одним — то так 
заре го тала,  що  довгодовго  не  могла  зупи ни тися!  І  всі,  хто  при че пи лися 
до золо тої гуски, не могли втри ма тися від сміху. Вони так смі я лися, що вер
вечка роз си па лася. На радо щах кожне пос пі шило своєю дорогою.

Коли всі насмі я лися дос хочу, хло пець заба жав заслу же ної плати — одру
ження з Коро лів ною. Але Король не хотів такого зятя. Тому й пообі цяв Ган сові 
від дати за нього доньку за умови, якщо хло пець вико нає кілька завдань.

Поперше, пот рібно було випити ціле озеро.
За сму тився  юнак,  та  враз  при га дав  сивого  Дідуся  —  може,  поп ро сити 

в нього допо моги? Виру шив  хлопець до лісу,  на те місце, де  колись  зру бав 
дерево. Аж бачить — сидить там якийсь чоло вік і тяжко журиться.

— Чо ло віче доб рий, що вас так мучить? — звер нувся доб рий Ганс до нього.
— Та пити я хочу й ніяк не можу напи тися. Уже випив цілу діжку води… 

Але для мене це все одно, що крапля на гаря чий камінь, — пос кар жився бідака.
— Я вам допо мо жу, — ска зав хло пець. — Ходімо лиш зі мною — і вта му єте 

спрагу.
Та й повів його до озера.
Чо ло вік одразу при пав до води й дуд лив, аж поки не випив усього озера.

Ха-ха-ха!

Хі-хі-хі!

95959494



Ви ко навши завдання, Ганс при йшов до Короля по свою наре чену. 
Та пра ви тель ніяк не міг зми ри тися з дум кою, що якийсь голод ра нець 
зазі хає на його доньку, і пос та вив нову умову: з’їсти гору хліба.

Ганс, не довго дума ючи, одразу поп ря му вав до лісу, на те саме місце. 
Дивиться  —  аж  там  якийсь  чоло вік  тов четься,  туго  стя гуючи  собі  реме нем 
живіт. Юнак аж закляк від здивування — мовляв, що той чолов’яга витворяє. 
А той і мовить:

— Та щойно з’їв цілу піч хліба, але хіба це допо може такому голод ному, 
як я? Мій шлу нок порож ні сінь кий, і я мушу туго під пе ре зу ва тися, аби він так 
голосно не бур чав з голоду.

Ганс дуже зрадів:
— Хо дімо швидше зі мною! Обі цяю: ви наїс теся досхочу.

І  при вів  нена жеру  на  коро лівсь кий  двір. 
А туди вже по з во зили борошно з усьо
го  коро лівства  й  на пекли  вели
чез ну гору хліба. Як почав чоло

вік  із  лісу  її  нами нати, 
то ще сонце не зайшло, 
а гора хліба зникла.

Я  голодний Загадковий 
чоловічок

97979696



Ви ко навши й це завдання, Ганс поп ря му вав до Короля по наре чену, та хит
рий  воло дар  знову  викру ти вся:  зажа дав,  аби  хло пець  побу ду вав  кора бель, 
який рухався б і морем, і сухо до лом.

— Як при бу деш на ньому до мого палацу — одразу від дам за тебе доньку.
Ганс  знову  подався  до  лісу.  Назу стріч  йому  вийшов Дідусь,  із  яким  він 

колись поді лився їжею. Та й каже:
— Я все для тебе зроблю, бо ти маєш добре серце, а до доб рих людей і світ 

доб рий. Буде тобі й корабель!
Тієї самої миті на галя вині з’яв ився чарів ний кора бель, що міг рухатися 

і  по  воді,  і  по  землі.  Ганс  чемно подя ку вав Діду севі,  ско чив на  кора бель — 
та й подався до коро лівсь кого палацу.

По ба чив Король таке диво й  від дав  Ган сові доньку  за дру жину. 
Спра вили  гучне  весілля.  Ганс  і  Коро лівна  жили  у  мирі  й 
любові.  А  коли  в  них  наро ди лися  діти, щасливі  батьки 
часто роз по ві дали їм про чарівні та кумедні Ган сові 
при годи й наспі ву вали його веселу пісеньку.

Об го во рю ємо  про чи та не:
1. Що про сив сивий Дідусь у братів?
2. Який із бра тів поді лився їжею?
3. Яке останнє завдання дав Король хлопцеві?
4. Чому Дідусь допо ма гав Гансові?
5. За що були пока рані стар ший та середульший 

брати?

Слов ни чок
Вервечка — рядочок.
Корж — плос кий круг лий виріб із тіста,  
замі ша ного на воді.
Шинкар — влас ник шинку.
Шинок — неве лич кий заклад хар чу вання.

Диво-
транспорт

Ганса  
й  Королівни
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Прин цеса на го ро ши ні
За мо ти вами казки ГансаКріс тіана Ан дер се на
Ця дивовижна іс то рія ста лася дуже давно. В од ному ко ро лівстві жив 

Принц. І за хо ті в він од ру жи тися з При нце сою. Ні чого див ного, ска жете ви, — 
Принц і має брати за дру жину саме При нцесу. Та й при нцес у ті часи не бра
ку вало! Але Принц хо тів бути впев не ним, що його об ра ниця — таки сп равж ня 
При нцеса.

Юнак об’їз див усі ко ро лівства, але так і не знай шов на ре чену. При нцес 
вистачало, та чи були вони справжні? Цього він аніяк не міг зрозуміти. 
От і по вер нувся Принц до дому за сму че ний — адже він так мріяв 
знайти справжню При нцесу.

Кіт   —   є…
Пес   —   є…

А Принцеси — 

нема.
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Якось уве чері роз гу ля лася страшна не года. 
Гур ко тів грім, спа ла ху вала блис кавка, а злива 
пе рі щила як із відра!

Рап том хтось пос ту кав у браму палацу, і ста рий 
Ко роль пі шов від чи нити. На порозі сто яла мо ло да па
нянка. Ой ли шенько! Патьоки води сті кали по її дов
гих ко сах, сукня промокла аж до нитки, а в че ре ви ках 
вода так і хлюпала. Дів чи на просилася переночувати 
і за пев няла, що вона — найсправжнісінька Принце са!
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Нічний 
горщик

Шукаю 
принцесу!

«Ну, це ми самі діз на є мо ся!» — по ду мала стара Ко ро лева, 
але ні чого не ска зала. Вона пішла до спальні, ски нула з ліжка 
всі матраци й подушки і пок лала на голі дошки го ро шину. 
По тім узяла дванад цять мат ра ців і поклала їх на го ро шину. 

А по верх тих мат ра ців на ск ла дала ще два над цять пе рин 
з га га чого пуху. На це ліжко й ук лали спати гостю. Уранці 
її спи тали, чи гарно спалося. І дівчина відповіла:

Не хо чу зда ти ся 
не че м ною, се нь йо ро,

та не мо г ла всю ніч за сну ти, 
на че хво ра.

Тве р де щось му ля ло ме ні у спи ну,
не на че ка мінців підклали 
      у пе ри ну.

Дванадцять  

  матрасів

і  дванадцять  

  перин

Горошина
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І всі од разу повірили, що пе ред ними справжня При нцеса. Адже вона крізь 
два над цять мат ра ців і два над цять пу хо вих пе рин від чула го ро шину! Та кою ніж
ною й чут ли вою могла бути лише справж ня При нцеса. Принц од ру жився з нею, 
бо те пер був упевнений, що знай шов саме ту, яку шу кав. 

А го ро шина по тра пила до му зею, де ле жить і досі, якщо її ні хто не поцупив.

Об го во рю ємо про чи та не:
1. Про що мріяв Принц?
2. Чому він довго не міг знайти на ре че ну?
3. Як Ко ро лева пе ре ві рила При нце су?
4. Чому всі зро зу міли, що При нцеса справж ня?
5.  Кого мо жуть на звати «прин це сою на го ро

ши ні»?

Слов ни чок
Гагачийпух — пух із га гари — ве ли кої  
во до плав ної птиці.
Злива — силь ний дощ.
Матрац — м’яка тов ста під стилка.
Обраниця — ко хана, та, кого оби ра ють  
за май бутню дру жину.
Перина — великий матрац, на пов не ний 
пір’ям.
Періщити— сильно, без пе рервно йти (про 
дощ).

Хтозна, чи було це на справді! Проте, якщо ви почуєте, що когось на зивають 
«прин це сою на го ро ши ні», знайте: це дуже чут лива і чуйна дівчинка, яка ні
коли не за ли шиться бай ду жою до чужих про блем. Та кою і має бути справжня 
При нце са!

Бо у спра в ж ньої При нце си
й од малої го ро ши ни
ох і мулятиме спину,
на віть по при всі перини!
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Гидке Ка че ня
За мо ти вами казки ГансаКріс ті ана Ан дер се на

Як же гарно влітку, надто у селі!
Зе лень скрізь буяє в со няч нім теплі.
Там, де роз ко шу ють диво-ло пу хи,
в спеку по хо ва лись в за ті нок птахи.
А отам, де м’яти листя за паш не,
є гніз дечко в Качки, за тишне й зручне.

Ви си джу вати ка че нят — довго й нудно. Ось і ге ро їня цієї казки, 
Качка, уже давненько си діла на яєч ках. До неї рідко на ві ду валися, бо 
в таку спеку ін шим кач кам більше по до ба лося пла вати у рівчаках, ніж 
крякати з нею під ло пу хами.

І от, на решті, яйця по чали тріс ка тися.
— Піппіп! — по чу лося звідти, і пта ше нята ви су нули го лівки.
— Кахках! — від по віла Качка. 
Ка че нята не зграбно по ви ла зили зі шка ра лупи й стали роз зи ра тися на 

всі боки.
— Який ве ли кий світ! — ди ву ва лися малята.
— Ви ду ма єте, що це вже весь світ? — за пи тала 

МамаКачка. — Він про стя га ється ще да леко, ген
ген по той бік садка, але там я й сама ще не була. 
Ну що, ви всі вже тут? Ой, ще ні! Най більше 
яйце й досі ле жить… Ох, чи скоро це скін
чить ся? — і Качка знову сіла на гніз дечко.

І тут до неї за ві тала її най краща под руга — Стара Качка.
— Як спра ви? — за пи тала вона.
— Одне яйце ніяк не хоче тріс ка ти ся, — пос кар жи лася МамаКачка.
— Ма буть, це ін диче яйце! Мене теж ко лись так об ду рили — ох, скіль ки 

кло по тів я мала з ма лими. Вони ж бо яться води! Я їх ніяк не могла за гнати 
у ста вок! Ану, по кажи мені яйце! Так і є! Воно ін диче! Залиш його та йди вчити 
своїх ді тей пла вати.

— Ні, я ще трошки по си джу, — за пе ре чила МамаКачка.
— Ну, як хо чеш! Я тебе по пе ре ди ла, — про бур мо тіла 

Стара Качка й пішла собі.
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На решті ве лике яйце лус нуло.
— Піппіп! — про лу нало зі шка ра лупи, і з яйця вивалилося пта шеня. Воно 

було ве лике й не гар не!
— Яке воно ве ли чез не! — зди ву ва лася Качка. — Воно зовсім не схоже на моїх 

діточок. А може, це справді ін ди ча?! Ну, це ми скоро з’я су є мо!
На ступ ного, напрочуд по гожого, дня МамаКачка по вела всіх своїх ді ток 

до рівчака ку па тися. По ка зу ючи при клад, пер шою стриб нула у воду.
— Кахках! — пок ли кала вона, і ка че нята одне за од ним пір нули слі дом.
Спо чатку вода на крила їх, але вони вмить ви ри нули й поп ливли. Геть усі 

ка че нята, і на віть най більше, сіре каченя, добре три ма лися на воді!
— Ні, це не ін ди ча, — заспокоїлась Качка. — Он як воно вправно гребе лап

ками, як рівно три ма є голівку! Це моє рідне дитя!
Ми нув іще один день. На став час Качці вести своїх ма лят на пташ иний двір.
Га лас, що лунав із пташ иного двору, ка чине сі мей ство по чуло зда леку. 

А дій шовши, побачили й при чину ґвалту: дві качки по би лися за риб’ячу го
лову, а тим  ча сом Кішка по цу пила їхню здобич.

— Ба чите, як у житті бу ває, — пов чала Мама ка че нят. — Кахках! Хут чі ше, — 
про дов жу вала вона. — При ві тай теся з отією Най стар шою Кач кою. Та вкло
ніться їй ни зенько, не лі нуй теся. І її ніжка пере в’я зана чер во ним клаптиком. 
То най вища від знака для качки! Це озна чає, що качка тут го ловна, і її му сять 
усі ша ну вати. Нумо, схи літь го лівки й ска жіть «ках»!

Ка че нята чем ненько вкло ни лися й дружно ках нули.
Усі птахи об сту пили но вих меш кан ців пташ иного двору і стали з ці ка вістю 

їх роз див ля тися. Раптом одна з ка чок під бігла до ве ли кого сі рого ка че няти 
і скуб нула його.

— Не чі пай ма ло го! — за сту пи лася МамаКачка. — Він тобі нічого поганого 
не зробив!

— Може й так, але він такий гидкий! — уїд ливо від по віла Качка.
— Тактактак! — за го мо ніло птаство. — Його треба про гна ти!
Тут узяла слово Най старша Качка:
— Хо роші дітки в цієї ма тері. Усі, крім одного!
— Не біда, — про мо вила МамаКач

ка, — воно хоч і не гарне, 
проте має добру вдачу. Та 
й пла ває чу дово, на віть 

краще за ін ших! Ма буть, воно надто довго про ле жало в яйці, тому не таке, 
як усі. — І во на ніжно пог ла дила дзьо бом ма лого по спинці. — Та зго дом він 
підросте і…

— Утім інші ка че нята дуже милі, — пе ре била її Най старша Качка. — 
Тож лас каво про симо до на шого то ва риства! Бу дьте як удома, але коли знай
дете ри б’ячу го лову, од разу не сіть її мені.

Ка че нята скоро призвичаїлися до пташиного двору. А от бі до лаш ному  
вели кому сі рому Ка че няті до пі кали всі — і качки, і гуси, і на віть кури.

— Ти гид ке! — ка зали вони.

Найвища відзнака
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Найбільше до шку ляв Ін дик, який вва жав себе ве ли ким цабе, бо мав шпори 
на но гах. Він раз по раз під бі гав до Ка че няти, сер дито бель ко тів і бо ляче дзьо
бав. Бідне Ка ченя не знало, куди й по ді тися. Воно страж дало, бо всі глу зу вали 
з нього.

Так ми нув пер ший день. А далі ста вало все гірше й гірше. Усі об ра жали 
бі до лашне Гидке Ка ченя. На віть його брати й сестри сер ди лись на нього і ка
зали: «Хоч би тебе кішка з’їла, гидку пот во ру!» Як не за сту па лася за нього 
МамаКачка, все було марно! Качки скубли його, кури клю вали, а дів чина
пташ ниця відганяла від годівниці.

І от, коли не сила вже було тер піти, Ка ченя втекло з двору.
Воно ди бало світ за очі, не спи ня ю чись, аби як най далі бути від того ли хого 

місця, яким став для нього рід ний дім, аж поки не опи ни лося на ве ли кому бо
лоті. Змо рене маля цілу ніч просиділо в оче реті. Вранці його по мі тили Дикі 
Качки.

— Хто ти? — спи тали вони. 
Ка ченя по вер та лося на всі боки і вкло ня лося, як уміло.
— Яке ж ти гид ке! — не втрималися Дикі Качки. — Ти нам не то ва риш!
Утім вони люб’язно до зво лили Ка че няті за ли ши тися в оче реті, аби пе ре

по чити.
Пта шеня недовго за три ма лося на бо лоті й по да лося далі. Над ве чір воно 

діс та лося до ма лень кої вбо гої ха тинки.
Двер цята ха тинки так ско со бо чи лися, що можна було легко зайти до неї. 

Ка ченя так і зро било.
У ха тинці жила Ба буся з Ко том і Кур кою. Кота ста ренька на зи вала Вор ко

ти ком. Він умів ви ги нати спину ду гою та вор ко тіти. Курка мала ма ле сенькі, 
куці ноги, тому Ба буся звала її Ку цо ніж кою. Ку рочка що дня не сла яєчка, і Ба
буся любила її за це.

По мі тивши чу жака, Кіт заняв чав, а Ку рочка закуд ку да кала.
— Що там таке? — спитала Бабуся.
Вона не до ба чала, і їй зда лося, що це ве лика Качка, а не Каченя.
— От і доб ре... — зра діла стара. — Те пер я ма

тиму ще й ка чині яйця.
Ка ченя про жило в Ба бусі кілька днів, але не 

знесло жод ного яйця.
Кіт був гос по да рем у хаті, а Курка по чу ва

лася гос по ди нею, і вони вва жали себе по ло ви

Що там таке?

113113112112



Я люблю лежати,  а не плавати!

А мені так 

Неси яйця 

хочеться пла ва ти…

або  мурко чи!

ною світу, до того ж найкращою. Тому хоч би що ска зало сіре Ка ченя, Ку цо
ніжка від ка зу ва ла:

— А ти вмієш не сти яйця? От і мовчи!
А Вор кіт за пи ту вав:
— А ти вмієш ви ги нати спину й вор ко ті ти?
— Ні, — клі пало очима пта шеня.
— То сиди тихо і слу хай, що ка жуть роз ум ніші за тебе.
Ка ченя су му вало. Воно зга ду вало рідний рівчак і со нячне про міння, що 

від би ва лося в хвиль ках. Йому так хо ті лося поп ла вати! Маля не втри ма лось 
і ска зало про це Курці.

— Що за ні се ніт ни ця? — зди ву ва лася Ку цо ніжка. — Тобі ні чого ро бити, 
тому й лі зуть у го лову всі лякі дур ниці. Неси яйця або муркочи, — і забудеш 
про воду!

— Але ж це так чу дово — пла ва ти, — пе ре ко ну вало Ка ченя. — Так добре 
хлюпатися, гой да тися на хвиль ках, пір нати аж до дна!

— Теж мені, вті ха! — роз сер ди лася Курка. — Спи тай хоча б Кота, чи лю
бить він пла вати? Я на віть не кажу про себе. Спи тай, на решті, нашу ха зяйку, 
Бабусю, чи хоче вона пір нути у воду?

— Тобі не зроз умі ти... — зі тхнуло Каченя.
— Та хто тебе зро зу міє? Думаєш, ти розумніший за Кота й Ба бусю, про себе 

я вже й не кажу. Дя куй за те, що жи веш у теп лій хаті і маєш дру зів, від 
яких мо жеш чогось на вчи тися... По вір, я ба жаю тобі лише добра!.. 
На вчися вже не сти яйця або вор ко ті ти!

— Я краще піду світ за очі! — ви рі шило Каченя.
— Плакати не будемо! — пирх нула Курка.

Курка-
Господиня
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І Ка ченя ви ру шило світ за очі. Над ве чір діс та лося воно лі со вого озера. 
Тепер Ка ченя на решті пла вало, пір нало гли бокогли боко, аж до дна, хлю па
лося, било криль цями по воді й ніяк не могло на ті ши тися. Сердешне пта шеня 
так звикло до са мот ності, що вже й не шукало собі то ва риства.

Ми нали дні, на стала осінь. Листя в лісі по жовкло. Ві тер зри вав його, й воно, 
по віль но круж ля ючи, па дало до долу. З кож ним днем хо лод ні шало.

Якось уве чері до озера прилетіла зграя чу до вих ве ли ких пта хів — бі ло
сніжних, з дов гими гнуч кими ши
ями. Це були Ле беді. Вони по круж
ляли над озе ром, якось почудному 

за кри чали, змах нули роз кіш ними 
кри льми і по ле тіли. Ма буть, 

у вирій.
Гидке Ка ченя стра шенно 

роз хви лю ва лося. Воно за круж
ляло по воді, ви соко під няло 

го лову, ви тягло шию і собі за
кри чало так дивно, що аж саме 

зля ка лося. 

Ка ченя не знало, хто ці прек расні птахи, але воно полюбило їх так, як зроду 
ще нікого не любило! Бі до лашне Гидке Ка ченя! Воно було таке са мот нє…

На стала хо лодна зима. Сто яли такі мо рози, що аж крига на ставку тріщала. 
Ка ченя му сило весь час плавати, щоб до вкола нього не на мерзав лід. Але опо
лонка все мен шала й мен шала. На решті пташеня зне си ли лося й за тихло.

На щастя, уранці повз озеро йшов селянин і по ба чив Ка ченя. Він виз во
лив пта шеня з кри жа ного по лону й за ніс до дому. Ледь до че кав шись, поки 
бі до лашне від іг рі ється, діти за хо ди лися із ним гра тися. Пташеня зля ка лося, 
шарп ну лося й пе ре ки нуло гле чик з мо ло ком. Бризки роз ле ті лися по кім наті! 
Пе ре ля кане Ка ченя шас нуло в про чи нені двері й утекло. 

Сумно пе ре по відати, як важко було бі до лаш ному Ка че няті пе ре жити су
вору зиму!

Хо ва ю чись в оче реті, воно ледве до че ка лося тепла.
Та ось сонце при гріло, за ще бе тали пташки — прийшла весна! Одного дня 

Ка ченя стре пе ну ло крильми, роз пра вило їх — і незчулося, як полетіло. Раптом 
Гидке Ка ченя по мі тило, як до озера при ле тіли бі лос ніж ні Ле бе ді. Вони шу
міли кри льми і легко ков зали по воді.

«Я під пливу до цих ве лич них пта хів! Краще хай вони заклюють мене, ніж 
терпіти скубання качок і дзьобання курей. Мені несила буде ще 

раз пережити люту зиму!» — подумало Гидке Ка ченя, ки ну лось 
у воду й поп ливло до Ле бе дів. 

— Убийте мене! — про мо вило Ка ченя і схи лило голову.
Як ви га да єте, що по ба чило воно у дзер калі озера? На нього 

диви лося не Гидке Каченя, а Прек рас ний Ле бідь! І цим Ле бе дем було 
воно саме! І двоє білосніжних Лебедів ра дісно вітали його.Вони прекрасні!
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На бе рег саме при бігли діти. Вони ки дали пта хам хліб і дивувались:
— Які гарні птахи! А цей новий — най кра щий!
Мо ло дий Ле бідь роз пра вив ши рокі крила, ви соко під няв го лову і ви гук нув:
— Чи міг я хоч мрі яти про таке щастя, коли був Гид ким Ка че ням!
Він змах нув мо гут німи кри льми й зле тів у погоже вес няне небо. Коло 

за ко лом, усе вище під ні мався ве ли кий прек рас ний птах, об лі та ючи зна йомі 
краї. 

Ось і пташ ник, і МамаКач ка… Ле бідь трохи зни зився, при вітно змах нув 
кри лом. Чи впіз нали меш канці пташиного двору в бі лому кра сені ко лишнє 
Гидке Каченя? Може, так, а може, й ні. 

Не важливо, із якого яйця — лебединого, качиного чи курячого — ти вилу
пився, зпід чийого крила ти вийшов у великий світ — головне вірити у мрію 
і ніколи не здаватися!

Об го во рю ємо про чи та не:
1. Чому всі птахи про га няли Каченя?
2. Хто жив ра зом із Ба бу сею в ха тин ці?
3. Що ра дила Курка Гид кому Ка че ня ті?
4.  Яких пта хів по лю било Гидке Ка ченя  

з пер шого пог ля ду?
5.  На кого пе рет во ри лося Гидке Каченя?

Слов ни чок
Воркотіти— мур чати.
Ополонка — час тина  
во дойми, яка не за мерзла  
або очи щена від криги.
Шпори— тверді на рости  
на пташиних ла пах.

Чи
 м

іг 
я м

ріяти про таке щастя!
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Хо роб рий Крав чик
За мо ти вами казки Бра тів Грімм

Жив собі в од ному місті мо ло дий ве се лий кра вець. Люди за любки за мов
ляли в нього різ ний одяг, бо він гарно і швидко шив. А ще він мав таку ве селу 
вдачу, був такий ви гад ник, що до нього при хо дили просто по те ре ве нити. Ні хто 
й не знав, як його звати насправді, всі на зи вали його просто Крав чи ком.

Од ного лі т нього ранку він си дів біля вікна свого кри хіт ного помешкання 
аж під да хом і шив куртку. Коли чує — з ву лиці лу нає жіно чий голос:

— Ва рення, ку піть ва рен ня!
Крав чик ви зир нув у вікно і гук нув до жінки з ве ли ким ко ши ком у руках:
— Гей, ша новна, за йдітьно до мене!
Жінка довго під ні ма лася схо дами, бо була вже не мо лода, до того ж ко шик 

несла важ кень кий! На решті вона за йшла до оселі й заходилася діс та вати свої 
сло їки з яс к ра вими кри шеч ками. Крав чик довго кру тив у ру ках ко жен сло ї
чок, ню хав і куш ту вав ва рення, при цмо ку ючи від за до во лення. Ніде правди 
діти, він дуже по люб ляв со ло деньке! Жінка терп ляче час ту вала його, ши роко 
усмі ха ю чись.

— Смач но… — про мо вив Крав чик. — Про дайте мені, ша новна, ложку ось 
цього сли во вого ва рен ня!

Усмішка враз спала з круг лого об личчя жінки, яка оше ле шено ди ви лася на 
хлопця. Вона ж спо ді ва лася, що па ру бок купить хоча б слоїк! А Крав чик хутко 
від краяв собі доб ря чий ку сень хліба і пок лав на та рілку. Роздратована жінка 
мовчки ляп нула лож кою ва рення на хліб, взяла мі дяки й пішла собі.

Кравчик-ласун
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— От до шию куртку, а тоді й по ла сую, — мір ку вав Крав чик, беру чись до 
ро боти. 

Він так пос пі шав, що й не помітив мух, які поз лі та лися на ва рення. А коли 
по ба чив, що вони об лі пили скибку, схо пив руш ника і що сили ляс нув по на ха
бах. По ди вився, зні че в’я по ра ху вав — убив аж сімох!

Це його дуже по ті шило. Хло пець аж за тан цю вав, на спі ву ю чи:

От який я мо ло дець! Раз уда рив — їм кінець!
Коли я злий бу ваю — то і сімох вбиваю!

Недовго ду ма ючи, він сів і по шив собі ши ро кий чер во ний пояс. А тоді ста
ранно ви шив на ньому зо ло тими бук вами слова з пісні.

Крав чику й са мому спо до ба лася його ви тівка, і він за хо тів по хи зу ва тися 
но вим по я сом. Тож під пе ре зався ним, поклав у ки шеню грудку сиру та й по
дався з дому. До рогою по мі тив пташку, яка за плу та лася у гіллі, спій мав її та 
обе режно поклав у другу кишеню.

Коли я з
лий бу

 ва
ю

 —

то і сімох вбиваю

!

Нахабам 

кінець
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Па ру бок кроку вав міс том і всім  хва лився своєю хоробрістю. Люди роз див
ля лися пояс, ди ву ва лися й ві тали юнака.

Зреш тою Крав чик ви йшов за міську браму й опи нився в лісі. У ті часи там 
жили ве летні, ве ли чезні й дуже сильні. На од ного з та ких і на тра пив ге рой. 
Здо ро венний, як гора, чо ло в’яга си дів у за тінку крис ла того дуба. 

Крав чик смі ло під ій шов до нього і при ві тав ся:
— Здо ров був, друже!

Ве ле тень під вівся, аж земля за двиг тіла, і зди во вано ви трі щився на хлопця.
— Який я тобі друг, ко маш ко? — гаркнув він.
— А чом би й ні! — ба дьоро від ка зав Крав чик і вка зав на свій пояс. — Ось, 

про чи тай!
Голосно со пучи, Ве ле тень на хи лився майже до землі й про чи тав по скла

дах:
— Коли я злий буваю, то і сімох вбиваю.
Коли здо ро вило не зграбно роз іг нувся, на його за рос лому ще ти ною об

личчі від би лися вод но час пе ре ляк і по вага. Адже він по ду мав, що Крав чик 
може одним ударом убити сі мох людей!

— Якщо ти та кий ге рой, спро буй зро бити як я! — про ка зав Ве ле тень.
Він під няв із землі ка мінь і стис нув його так, що той розпався пилом.
— Це лег ко! — за смі явся юнак.
Він зро бив ви гляд, що знай шов ка мінь, а сам ни щеч ком діс тав із ки шені 

грудку сиру. І так стис нув її, що си ро ватка по тек ла!
— Ба чиш, я силь ні ший — у мене з ка меня аж вода потекла! — весело про

мо вив Крав чик.
При го лом ше ний Ве ле тень знову взяв ка мінь і цього разу пож бу рив його 

аж за хмари.
— Ну ж бо, те пер твоя черга!
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— Ха! Твій ка мінь усетаки впав на землю. А я кину так, що він за ле тить аж 
на сьоме небо! — пох ва лився Крав чик.

На хи лився до землі, щоб ні бито взяти ка ме нюку, а на справді ви й няв із 
ки шені пташку й під ки нув угору. Пта шина на ра до щах зле тіла так ви соко, що 
тільки її й бачили!

Ве ле тень здиву вався так, що аж ряс ний піт ук рив його квад ратне чоло.
Він під вів Крав чика до ви вер ну того з ко рін ням ве ли чез ного дуба та й каже:
— Якщо ти та кий бо га тир, до по можи мені пе ре нести це дерево!
— Будь лас ка, — по го дився хло пець. — Бери на плечі стов бур, він один, тож 

і не сти його легше. А я ззаду не стиму гілки — ба чиш, як їх багато!
Ве ле тень поклав на плече тов с те лез ний важ кий стов бур, а Крав чик зручно 

вмос тився на гіл ках. До вір ли вий здо ро вань тяг нув ціле де рево, та ще й хлопця 
на ньому! Їде Крав чик верхи на гілці та ще й співає:

— От який я мо ло дець!

Раз уда рив — їм кінець!

Коли я злий бу ваю —

то і сі мох вбиваю!
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На решті втом ле ний Ве ле тень ки нув дуба на землю, а кміт ли вий Крав чик 
спритно зіс ко чив і вче пився ру ками за гілля.

— А я й не вто мив ся! — ба дьоро ви гук нув він. 
Здо ро вило тільки мовчки со пів і ви ти рав піт, що гра дом ко тився з його 

лоба.
Пішли вони далі. До ро гою тра пи лася їм роз лога вишня. Ве ле тень схо пив 

її за са мий вер ше чок, де були най спі ліші ягоди, та на хи лив, аби Крав чик їх 
зірвав.

Але як малий втри має де рево! Щойно Ве ле тень від пус тив вер хівку, Крав
чик зле тів у по вітря. На щастя, він вдало при зем лився і сказав, що по люб
ляє стрибати. Здо ро вило спро бу вав по вто рити стри бок, але за вис на гіл ках 
і з тріс ком геп нувся вниз.

П’ять секунд
 —

політ норм
альний
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При со ром ле ний Ве ле тень не знав, куди й по ді тися. Він удав, що хоче 
заприятелювати з Кравчиком і за про сив його до себе на гос тину.

Там, у прос то рій пе чері, він за сма жив цілу вівцю. Дру зяки залюбки 
проковтнули сма же нину. Звісно, гос теві до ве лося хо вати чи малі кусні м’яса 
по тем них кут ках, бо так ба гато з’їсти він не міг. Зате зго лод ні лий Ве ле тень 
уминав, аж за ву хами ля щало, і ні чого не по мі чав. Після ве чері він за про по ну
вав Крав чи кові за ли ши тися на ніч. Той вклався на ве ли чезне ліжко, згор нувся 
ка ла чи ком і за снув. По се ред ночі Ве ле тень під крався до нього і так упе рі щив 
по ліжку важ кою палицею, що про ло мив його. Зму че ний здо ро вило га дав, що 
те пер на віки поз бувся не без печ ного су пер ни ка!

Та коли роз вид ні лося, він по ба чив, що хло пець спо кій ні сінько сопе в ку
точку роз би того ліжка. Тут уже здо ро вань пе ре ля кався не на жарт! Йому було 
невтямки, що ліжко ви яви лося за ве ли ким для ма лень кого Крав чика, тож він 
ліг у ку ток. І Ве ле тень у нього просто не влу чив! На жа ха ний Ве ле тень утік світ 
за очі, а хо роб рий Крав чик по манд ру вав собі далі.

До ро гою він без пе рес танку хи зу вався пе ред усіма, кого зустрі чав, своїм 
слав ноз віс ним по я сом. Чутки про нього роз ле ті лися по всьому ко ро лівству. 

Відпочинок пі
сл

я в
аж

ко
го

 д
ня
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Рішуче 

налаштований 

Кравчик

Тож невдовзі сам Ко роль вирядив слуг, аби ті привели до па лацу та кого сла
вет ного сміливця. Тількино хло пець став на по розі, Ко роль за про по ну вав 
йому слу жити у війську за гарну платню. Звісно, Крав чик по го див ся!

— Ого! Тут я за роблю у сто ра зів більше, ніж у своїй майс тер ні! — ра дів 
хит рун. — До того ж, за раз мир ний час, во ю вати не має з ким!

Так без тур ботно про  жив він кілька днів… Та не так ста лося, як га да лося. 
Ко ро лівські во яки бо я лися того, хто легко сі мох уби ває. Вони гур том пішли 
до Ко роля і попросилися у відставку. Ко роль не хо тів від пус кати своє вірне 
військо, але й звіль нити не без печ ного найманця без при чини не на ва жився. 
Він на ка зав сво єму рад ни кові ви га дати, як поз бу тися хлопця.

Довго рад ник мір ку вав і на решті при ду мав!
Ко роль ви кли кав ге роя до себе і сказав:
— У лісі живуть двоє ве летнівроз би шак. Жаха ють усю око лицю. І не ма на 

них ради: усі їх бо яться! Як здо лаєш отих двох — отри маєш по ло вину ко ро
лівства й од ру жишся з моєю дочкою.

Ко роль пообіцяв щедру винагороду, бо був певе н, що ні хто не впо ра ється 
зі страш ними ве лет нями.

— Га разд, — по го дився Крав чик. — Коли злий бу ваю, то і сі мох вби ваю. 
А цих лише двоє!

Він од разу ж ви ру шив до лісу на по шуки роз бій ни ків. Ба чить — два ве летні 
сплять під крис ла тим ду бом. Крав чик на зби рав повні ки шені ка мін ців і по ліз 
на де рево. Він зручно вмос тився на гіл ляці й по чав ки дати на од ного з ве лет
нів ка мі нець за ка мін цем.

Той схо пився і на ки нувся на свого то ва риша.
— Ти чого б’єш ся?
— Тобі, мабуть, на сни ло ся, — сонно від мах нувся 

той.
Вони лягли й знову за хро піли. Тоді Крав чик 

по чав ки дати ка мін цями в дру гого, поки той не 
підхо пився.

— Що ти ро биш? — за ре вів він на при ятеля.
— Я сплю, — буркнув пер ший Ве ле тень.
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Вони ще трохи пос пе ре ча лися і знову так за свис тіли но сами вві сні, що 
Крав чик ледве втри мався на де реві. Та своєї справи не по ли шив. Доб ряче при
ці лив шись, він влу чив чи ма лою ка ме ню кою пер шому Ве лет неві просто в ніс!

Цього разу спалахнула бійка. Обидва здо ро вані ох і роз лю ти лися — аж 
дерева пови ри вали з ко рін ням! Вони так за взято луп цю вали один од ного, що 
зреш тою обидва по па дали мертві на землю.

Тоді Крав чик зліз із де рева і поп ря му вав до Короля.
— Усе, з ве лет нями по кін че но! — за я вив він. — Вони й де рева ви ри вали, 

і ка міння жбур ляли, та де там! Я ж коли злий бу ваю, то й сі мох убиваю.
Ко роль не по ві рив і від ря див слуг до лісу, аби пе ре ко натися, чи не бреше 

Крав чик. Ті по бігли й ба чать: ле жать на га ля вині мертві ве летні, а на вк руги 
них — ви кор чу вані дерева!

Хочнехоч, а Ко роль му сив до три мати слова й від дати Крав чи кові дочку 
та по ло вину ко ро лівства. Кравчик з Королівною спра вили пишне ве сілля 
і зажили в мирі й зла годі. А зго дом Крав чик став Ко ро лем. І хоч був він із прос
того роду, мо лода Ко ро лева лю била його за розум і ве селу вдачу!

Об го во рю ємо про чи та не:
1. Скільки ва рення ку пив Крав чик?
2. Які слова він ви шив на сво єму поясі?
3.  Що розчавив Крав чик у ку лаку за мість ка менюки?
4. Яке за вдання дав Ко роль хлоп це ві?
5. За що лю била Ко ро лева свого чо ло ві ка?

Слов ни чок
Велетень — ве ли чезна на зріст і дуже сильна 

людина.
Кравець — майс тер, який шиє одяг.
Розлогий,крислатий — той, що має ши роко 

розросле гілля.

Відлупцювали один одного
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Хлоп чик     Мі зин чик
За мо ти вами казки Бра тів Грімм

В одному селі жили собі чо ло вік і жінка. Були вони не ба гаті, але пра цьо
виті, тож на хліб їм ви ста чало. Под ружжя жу ри лося тільки тим, що не мало 
дітей.

— Ох, якби нам хоч од не ди тят ко, — зіт хав чо ло вік. — Ми б його так любили!
— Не хай воно буде хоч не ве личке, із мі зин чик за вбіль ш ки! — го во рила 

дру жина.
А ви зна єте, часто в житті все саме так бу ва є, як ба жаєш! Тож невдовзі 

в по дружжя народився гар нень кий хлоп чик, але зо всім кри хіт ний — за вбіль
шки з па лець. От і на звали його Мі зин чи ком.

Батько й мати дуже лю били си ночка й пік лу ва лися про нього. Він завжди 
був че пур ний, одяг не ний у бар висте вбрання, яке шила для нього матуся. 
Батько під ст ри гав його лляне во лос сячко ма лень кими но жич ками, і Хлоп
чик був охайно за че са ний. Його го ду вали най кращими, най смач нішими 
стравами, і ма люк із апе ти том з’їдав усе до останньої крихти, проте ані
трі шечки не під рос тав. Це бен те жило ба тька й ма тір, та син тішив їх 
своїм розумом і сприт ністю. До того ж малий був пра цьо ви тим 
і удачливим!
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Якось зіб рався ба тько в ліс по дрова.
— Таточку, я при їду во зом і за беру те, що ти на ру ба єш! — за про по ну вав 

Мі зин чик.
Ба тько ла гідно всміх нувся у вуса:
— Ти й віжки в ру ках не втри маєш, мій ма лень кий…
— Не хай тільки матуся за пряже коня, а я за лізу йому у вухо й ка за тиму, 

куди їха ти, — про дов жу вав Мі зин чик.
— Ну га разд, — по го дився ба тько. — Спро буй, синку!
Так і зро били.
І все ви йшло пре чу дово: кінь слу хався ма лого по го нича, і віз пря му вав до 

лісу. Та треба ж було та кому ста тися, що саме в той час на зу стріч ішли двоє 
незнайомців.

Вони по мі тили, що віз їде сам по со бі, а хтось не ви ди мий ке рує 
ко нем, і дуже зди ву ва лися! Один за про по ну вав про сте
жити, куди при їде віз, і по до рожні по да лися 
вслід за ним. Так вони прийшли до лісу 
й по ба чили Мі зин
чикового ба тька, 
який ру бав дрова.

Малий погонич

Коли віз пі д’ї хав, та тусь при три мав коня і дістав із його вуха свого ма ле
сень кого си ночка. ХлопчикМізинчик сів на тра винку і за хо дився гой да тися 
на ній.

У незнайом ців аж очі на лоба по лізли, коли вони по ба чили кри хіт ного 
хлопчика! Вони під ійшли до ба тька й по чали про сити, щоб той про дав їм ма
люка за будьяку ціну!

— Ні, — від по вів ба ть ко, — це мій рід ний си но чок! Я не про дам його за 
жодні скарби у світі!

Та Мі зин чик спритно ви ліз ба ть кові на плече й про ше по тів йому в са мі
сіньке вухо:

— Таточку, про дай мене, от по ба чиш: я од разу ж по вер ну ся!
Пос лу хав батько сина, та й про дав його не зна йом

цям за добрі гроші.
Один із чо ло ві ків по са див Мі зин чика на свій ка пе

люх, і ма люк роз зи рався до вкола з ви соти.
Ішли вони й ішли, уже й смерклося. Хлоп чик по
просив, щоб його спустили до долу — ноги роз ім’яти.

Чо ло вік зняв ка пе люха з го лови і пок лав на 
землю. Ма люк миттю зі стриб нув у траву, що

духу мет нувся до ми ша чої нірки й зник.
Чо ло віки гу кали, шу кали його, та 

марно! Уже зо всім стем ніло, коли вони, 
ла ю чись, пішли собі без гро шей і без 

чу дер наць кої по купки! Мі зин чик 
по бо явся по ночі до би ра тися 

до дому, тож ви рі шив за но
чу вати в за тиш ній нірці. 

Добре, що хазяйкимиші 
тоді не було вдома!
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Тількино за дрі мав, аж чує: двоє чоловіків ра дяться, як обікрасти багатого 
пастора.

— У нього гро шей — хоч греблю гати! — ка зав один.
— Але ж у нього ко мора з ґра тами на вік нах! — бід кався другий.
— Я вам до по мо жу! — гук нув Мі зин чик, ви су нувши бі ляву го лівку з нірки.
— Що це? — пе ре ля ка лися зло дії. — Начебто хтось пищить!
Вони за вмерли й при слу ха лися.
А Мі зин чик знову за кри чав:
— Ві зь міть мене з со бою, я вам допоможу!
— А де ж ти?
— Шу кайте на землі, за го лосом, — від по вів він. — Тільки обе режно, не на

сту піть!
Чо ло віки при сіли й по чали ма цати ру ками по землі. На решті один із них 

над ибав кри хітку і під няв Хлопчика.
Його то ва риш при сві тив сір ни ком.
— Ой, комашко, як же ти нам до по мо жеш? — за смі явся він.
— Ба чите, який я ма лень кий? Завиг рашки про лізу поміж ґра та ми до 

пасторової ко мори!
— А й справ ді! — зра діли зло дії. — Хо дімо, спро бу є мо!
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Коли вони діс та лися до пасторової ко мори, Мі зин чик і справді легко 
проліз усе ре дину. І го лосно закри чав звідти:

— Ну, що вам по да вати?! 
— Тихо, тихо, не кри чи, — за ше по тіли до нього зло дії. — Не кричи так, а то 

всіх розбудиш!
Та Мі зин чик вдавав, ніби не почув, і за во лав іще го лос ні ше:
— Я усе вам по дам, тільки руки під став ляй те!
— Не кричи, бо по чу ють! — ци ть кали на нього злодії.
Та Хлоп чик ре пе ту вав іще дужче.
Від того га ласу про ки ну лася най мичка, яка спала в ко мір чині. Вона підхо

пи лася з пос телі й відчинила двері ко мори. Гра біж ники ки ну лися на втьоки, 
а наймичка, нікого не побачивши, пішла за свічкою. Коли вона повернулася, 
ХлопчикМі зин чик уже про слиз нув че рез шпа рину до сінника і схо вався 
в сіні.

Пе ре ля кана най мичка, при сві чуючи свіч кою, об ниш по рила всі кутки і 
комори, та ні кого не знайшла. Пішла до своєї ко мір чини, пе ре ко ну ючи себе, 
що їй усе при ма ри лося.

А що ж наш ма лень кий ви тів ник? Він солод ко за дрі мав у сіні. 
Вранці до хліва за йшла вже зна йома нам най мичка, щоб узяти сіна для 

худоби. Вона взяла обе ре мок, а з тим обе рем ком за хо пила й бі до лаш ного 
Мі зинчика.

Хлоп чик про ки нувся лише в ко ров’ячому роті. Добре, хоч не по тра пив 
корові на зу би! Та все одно, в ха лепу він уско чив не аби яку! Ко рова про ковт
нула його, і витівник опи нився в її шлунку, в якому все більшало сіна! 

На жа ха ний Мі зин чик щосили за во лав:
— Не треба більше сіна! Не треба більше сіна!
Най мичка по чула, що в жи воті у ко рови хтось ле мен тує, і мало не вмерла 

зі страху!
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Вона стрімголов вискочила з хліва й по бігла до хазяїна.
— Ой пане, ваша ко рова за го во рила! —ви па лила за хе кана дів чина з порога.
— Ти що, з глузду з’їха ла? — роз сер дився пастор, проте сам пішов до хліва 

по ди ви тися на чу да сію.
Тількино він за йшов, як Мі зин чик знову за кри чав:
— Ря туйте! Ви пус тіть мене!
Те пер і пастор не на жарт пе ре ля кався. Він зве лів за рі зати корову.
А скоро при біг блі дий від пе ре ляку різ ник і по ві до мив, що знай шов ко

гось жи вого в ко ро в’я чому че реві. Та й по ка зав свою зна хідку па сторові. Тут 
Хлоп чикМі зин чик усе йому роз по вів. Пастор зве лів покупати ге роя, по шити 
йому нове вбрання та на го ду вати. Він був дуже вдяч ний, що Мі зин чик уря ту
вав його добро від гра біж ни ків. Пастор на ка зав слу гам від везти малюка до
дому й пе ре дав його ба ть кам чи мало грошей.

Ба тько й мати дуже зра діли, що їх ній лю бий си но чок по вер нувся жи вий 
і здо ро вий.

Мама пес тила ма лого і мовчки пла кала.
— Де ж ти був, Мі зин чи ку? — за пи тав батько крізь сльози.

І хлоп чик Мі зин чик від по вів:

Де я тільки не бував!
І хо вався, й хит ру вав!
У ко рови в жи во ті
зро зу мів, що у жит ті
най до рожче — це сі м’я!
Зав жди з вами буду я!

Об го во рю ємо про чи та не:

1. Чому 
хлоп чи

ка на зва
ли Мі зин чи к

ом?

2. Що ро бив
 його ба

 тько у л
ісі?

3. Що за ва ди
ло злод

іям погр
абувати

 

пастора
?

4. Що ста ло
ся з ма л

ю ком у хл
іві?

5. Як па
н від дя ч

ив Мі зин чи к
у?

Слов ни чок

Ґрати —
 ре шітка

 на вікн
ах.

Наймич
ка — ро біт ни

ця, най н
ята  

на робо
ту.

Сінник 
— бу дівля

, де збе
рігають сіно.
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Бі лос ніж ка
За мо ти вами казки Бра тів Грімм

В од ного ко роля була гар ненька до нечка з бі лим, наче сніг, лич ком. Тому 
й  на звали  її  Бі лос ніж кою. Коли мама дів чинки по мерла,  ко роль  од ру жився 
вдруге. Ма чуха була вродлива, але горда і за зд рісна. Вона хо тіла бути най кра
си ві шою у світі — щоб ні хто не міг зрів ня тися з нею.

У ко ро левимачухи було ча рівне дзер кальце. Вона часто ми лу ва лася со
бою, звер та ю чись до люс тер ка:

— О, люс терко ча рів не,
не об ма нюй ти мене!
Чи ж то може хтось кра сою
по рів ня тися зі мною?

І дзер кальце зав жди від по ві да ло:

— Я кажу тобі прав ди во:
«Ти прек расна, справжнє диво!
Жодна із жі нок кра сою
не зрів ня ється з то бою!..»

Ой гарна,  га
рна…
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Задоволена  ко ро лева дякувала дзеркальцю  і  йшла  чаклувати далі,  адже 
щоб бути завжди молодою та красивою, їй доводилося це робити постійно.

А  Бі лос ніжка  під рос тала  і  ста вала  все  гарнішою  і  гарнішою.  Якось  ко
ролева звично звернулася до дзер каль ця і вже приготувалася почути від нього 
знайомі слова, та цього разу ча рівне люс терко несподівано промовило:

— Я кажу тобі прав ди во:
ти роз умна і врод ли ва,

Ко ро левамачуха так роз лютилася,  аж по зе ле ніла від  за зд ро щів. Від тоді 
вона так зне на ви діла па сер бицю, що ні вдень, ні вночі не мала спо кою. І от 
од ного дня пок ли кала вона ко ро лівсь кого ліс ника та й каже йому:

— Від веди Бі лос ніжку в ліс  і  вбий  її. Та не здумай обдурити мене. При
несеш мені її серце як доказ.

Не пос мів слуга за пе ре чити ко ро леві. При вів дів чину до лісу, але так і не 
зміг підняти на неї руку.

— Уті кай,  Бі лос ніжко,  бла гаю!  Ко ро лева  на ка зала  вби ти  тебе!  — 
у від чаї ви гук нув лісник.

Сер дешна дів чинка по бігла в лі сові хащі. Довго вона блу кала, 
пла чучи від роз пачу. А коли на став ве чір, зне си лено впала під 
де ре вом і за снула не спо кій ним сном.

Тим  ча сом  ліс ник  впо лю вав  оленя  і  при ніс  його  серце  ко
ролеві —  ні бито  ви ко нав  на каз.  Зла  ма чуха  по ві рила,  що  то 

серце Бі лос ніжки й за спо ко ї лася. На ра до щах і в дзер кальця 
ні чого не питала.

та нова зоря зійшла —
Бі лос ніжка під росла.

Тре
ба

зн
айт

и
олен

я…

Куди  мені  йти?
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Вранці Бі лос ніжка про ки ну лася по се ред лісу, огле ді лася та побрела світ за 
очі. Блукаючи лісом, принцеса натрапила на че пур ний будиночок. Дів чинка 
за йшла до нього  і побачила, що всі речі були навдивовижу ма лень кими. 
Посе ред кім нати стояв ма лень кий сто лик. А на ньому — сім ма лень ких 
ми со чок з ло жеч ками і сім ма лень ких кух ли ків. У дру гій кім наті сто яло 
сім лі же чок. Господарі, мабуть, дуже поспішали, бо в кімнатах панував 

цілковитий безлад!  
Бі лос ніжка заходилася швиденько прибирати  і готувати 
їсти.  Не  годиться,  мовляв,  щоб  такий  гарненький 

будиночок  був  таким  занедбаним.  Упоравшись, 
дівчина прилягла поперек ліжечок відпочити 

та незчулась, як і заснула. 

Цікаво,
хто  тут

живе?
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Під ве чір до ха тинки по вер ну лися  гос по дарі. Це були  гноми. 
Вони  щодня  пра цю вали  в  гірських  копальнях,  добуваючи  там 
дорогоцінне  каміння.  А  ввечері  стомлені  гноми  вервечкою 
поверталися додому, несучи на плечах важкі кайла і підсвічуючи 
собі шлях ліхтарями. А скільки було гно мів? Пра вильно, се меро! 
Осві тили  гно мики  сімома  ліх та ри ками  свою  оселю  і  зро зу
міли, що хтось тут по бу вав. У будиночку все сяяло чистотою, 
усі речі були на місцях, а з кухні пахло чимось смачненьким. 

Гноми наввипередки почали мити руки,  адже  вони  були 
чемними  і  завжди мили руки перед  їдою. А поспішали, бо 
дуже вже зголодніли!

Смачно  повечерявши,  гноми  вирішили,  що 
подумають  завтра,  хто б то міг  усе це для них 
зробити, та й пішли собі до спальні.

Я  перший! Я  другий!
Я  третій!

Я  четвертий!
Я  п’ятий!

Я  шостий! Я  сьомий!
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Яка  мила дівчина!

Один з них по мі тив на сво єму ліжку дів чину — і аж скрик нув од не спо
ді ванки.  Бі лос ніжка  про ки ну лась,  по ба чила  сі мох  гномів  і  теж  зля ка лася. 
Та най стар ший і наймудріший гном швиденько її заспокоїв:

— Не бійся, ди тино, тебе тут ні хто не скрив дить. Як тебе звати?
— Бі лос ніж ка, — від по віла дів чинка.
— А як ти опи ни лася в на шій хаті?
Тоді Бі лос ніжка роз по віла їм, що ма чуха наказала її вбити. Гноми при го

лом шено ви слу хали іс то рію бі до лахи, і ви йшли на кухню, щоб по ра ди тися.
За якусь мить вони по вер ну лися, і той са мий гном сказав:
— Якщо ти згодна бути в на шій хаті гос по ди нею, за ли шайся в нас. Тут тобі 

буде добре.
— Я за любки ли шуся у вас, бо мені нема куди йти, — від по віла Бі лос ніжка.

Так  дів чинка  осе ли лася  в  лісовій  хатинці.  Гноми  зранку  йшли 
в  гірські  копальні,  а  вве чері  по вер та лися  до дому,  де  на  них 

звично чекала смачнюча вечеря  і дружня розмова. Усі були 
дуже  задоволені,  але  що дня,  ви ру ша ючи  на  ро боту, 

добрі  гноми  все  ж  за сте рі гали  дівчину, 
щоб  та  нікому  не  відчиняла  дверей 
і нікого не впускала до хати.

нас  знайти!

Зла  королева може

Така  лиха  мачуха!
Я  залюбкиу  васзалишусь₴!
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Королевама чуха  була  впевнена,  що  Бі лос ніжки  давно  нема  на 
світі, а отже саме вона тепер  і зав жди буде най гарнішою. Та од ного 
разу вона задля роз ваги знову запитала в дзер каль ця:

— О, люс терко ча рів не,
не об ма нюй ти мене!

А дзер кальце не спо ді вано від ка за ло:

— Я кажу тобі прав ди во:
ти роз умна і врод ли ва,

Ох  і  роз гні ва лася  лиха  ко ро лева!  За зд рощі  знову  не  да вали  їй  спо кою. 
Думала вона, ду мала — і над умала, як звести Бі лос ніжку зі світу. Взяла стигле 
запашне яблуко і от ру їла його. Всяк, хто по куш ту є хоч малесенький шматочок 
цього яблука, од разу  по мре на місці. Ко ро лева обе режно пок лала те яб луко 
в ко шик, а сама обер ну лася на жебрачку і вирушила в путь. Не тям
ля чись  від  не тер піння,  мачуха  швидко  дійшла  до  лісо вої 
ха тинки  та  пос ту кала  у  двері.  Бі лос ніжка  гля нула 
у ві конце й по ба чила  сердешну з ко ши ком 
у руках.

Чи ж то може хтось кра сою
по рів ня тися зі мною?

але в лісі про жи ває
та, що кращу вроду має.

Ну,  начувайся,
 Білосніжко!
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Неважко було обдурити 
добру й довірливу Білосніжку. Дів

чина ви несла відьмі води і взяла те яблукозгубу, щоб 
сердешна не образилася. Та тількино його вку сила, од разу 

впала до долу, як мертва.
За ре го тала  страшна  від ьма  й  пос пі шила  до дому,  до  ча рів ного 

дзер кала. Те пер її за зд рісне серце, якщо воно в неї звісно є, мало за
спо ко ї тися.

По вер ну лися вве чері до дому гноми, ба чать: ле жить долі Бі лос ніжка. 
Як не на ма га лися вони при вести її до тями, дів чина не ожи вала. Її личко 
було біле, як сніг, але на щіч ках досі грав ру м’я нець. Зда ва лося, що вона 

просто спить.
Гноми ту жили й пла кали три дні. А по тім зро били з гірсь кого криш талю 

труну й пок лали в неї принцесу. Усі стояли коло неї та з сумом згадували, яка 
вона була мила. При лі тали птахи, під хо дили лі сові зві рятка — і всі ми лу ва
лися кра сою Білосніжки і плакали. І весь ліс немов завмер у мовчазній тузі. 

Знову
  покликати

Треба
  

гномів…

я — найкра
си

віш
а!
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Саме  тоді  тим  лі сом  проїжджав  ко ро ле вич,  який  знав 
Білосніжку  з дитинства  і  всюди  її шукав. Під ій шовши  ближче, 
він одразу впізнав зниклу принцесу. У розпачі, не тямлячись від 
горя й жалю, принц на хи лився і ніжно по ці лу вав Білосніжку. І тут 
ста лося диво! Бі лос ніж ка роз плю щила очі й під ве лася, зди во вано 
роз див ля ю чись на вк руги.

Як зра діли гноми! Ки ну лися стри бати й тан цю вати! І весь ліс 
ожив, птахи ве село за ще бе тали! А щас ли вий принц став пе ред Бі
лос ніж кою на ко ліно й освід чився у ко ханні.

Не за ба ром спра вили ве сілля, на якому гноми були по чес ними 
гос тями.  А  зла  ко ро лева  з  від чаю  роз била  ча рівне  дзер кало, 
у якому міс ти лася вся її сила. Це і по гу било від ьму. Адже за зд
рість вби ває, а лю бов по вер тає до життя.

Об го во рю ємо  про чи та не:
1. Чому ко ро лева не на ви діла Бі лос ніж ку?
2. Хто прихистив дів чину в лісі?
3. Скільки було гномів?
4. Як ма чуха ви рі шила вбити Бі лос ніж ку?
5. Що по вер нуло Бі лос ніжку до життя?

Слов ни чок
Люс терко — те саме, що дзер кальце.
Ма чуха — не рідна мати, дру жина батька.
Пасербиця — нерідна дочка.
Кух лик — гли ня ний по суд з ручкою.
Криш таль — дуже про зоре скло.
Хащі — густі за рості де рев і кущів.
Вер вечка — ря до чок.

Ну  ж  бо!  Цілуй  щ
е  р

аз!

Кажи  «так»!

Проси ще!

Вийдеш

за  мене?!
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Оповідка пер ша
Послухайтенайдивовижнішуісторіюусвіті!
Живсобіколисьодинзлийтроль. Іствориввінякосьчарівнедзеркало,

уньомувсепрекраснеоберталосянажахливе,авсепоганеставалощегір
шимістрашнішим.Чудовікраєвидивидавалисявньомубридкими,анай
кращілюди—потворними.

Якось закортілотролюдістатися зі своїмдзеркалом аждо неба—щоб
ійогоспотворити.Алещовищевінзлітав,тосильнішедрижалодзеркало.
Врешті воно вирвалося з рук, упало на землю— і розбилося на мільйони
скалок.Ці скалкирозлетілисяповсьомусвіті.Якщонайдрібніші знихне
нарокомпотраплялилюдинівоко—зтієїсамоїмитівонапочиналабачити
вусьомутількипогане.Аякщокрихітнаскалочкапотраплялавсерце—воно
перетворювалосяналід.Укрижаномусерцінебуловженідоброти,нілюбові.
Уявляєте,скількилиханакоїлицістрашніскалки?!Більше,набагатобільше,
ніжсамедзеркало!

Танашаісторіящетількипочинається…

Снігова Королева 
За мо ти вами казки Ганса-Крістіана Андерсена

Мільйони
скалок
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Оповідка друга
Увеликомумістіжилодвоємаленькихдітей.ХлопчиказвалиКай,адів

чинку—Ґерда.
Дітинебулиродичами,талюбилиоднеодного,якбратісестра.Вонижили

всусідніхбудинках,щостоялидужеблизько.Дітималиспільнийбалкон,на
якомуувеликихдерев’янихящикахросликущітроянд.КайіҐердачастогра
лисятам, читали книжки і розглядали яскраві малюнки. Діти обожнювали
квіти,розмовлялизними,милувалисяіцілувалиїхнітендітніпелюстки.

Узимку балкон замітало снігом, і діти ходили одне до одного в гості
й бавилися в різні ігри. Коли вікна замерзали, Кай із Ґердоюнагрівали біля
грубимонеткиіприкладалиїхдоскла.Нашибкаходразуз’являлисякрихітні
вічка.Крізьнихдітидивилисяназасніженувулицю.Надворішаленілахурто
вина,авкімнатібулотеплойзатишно.Якітогосамогодня…

—Цебілібджілкирояться!—сказаладітямҐердинабабусяпросніжинки.
—Авнихтежєсвоякоролева?—спитавКай,бовінзнав,щоусправжніх

бджілєголовнабджола.
—Звичайноє,Снігова!—відповілабабуся.—Буває,щовонавночіпролі

таєвулицямимістаізаглядаєувікна.ВідподихуСніговоїКоролевинашиб
кахрозцвітаютькрижаніквітки…

Яка  хуртовина!
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—АСніговаКоролеваможезайтисюди?—спи
таладівчинка.
—Нехайтількинаважиться!—вигукнувхлопчик.—

ЯпосаджуСніговуКоролевунатеплупіч—івонавмить
розтане!

Дітивеселозасміялися,абабусялишескрушнопохитала
головоюісталарозповідатипрощосьінше.

УвечерівдомаКайвилізнастілецьбілявікнаіподивився
надвір.Завікномпроліталисніжинки,іодназних,найбільша,
впаланакраєчокквітковогоящика,щостоявнабалконі.Рап
том сніжинка почала рости і рости, аж поки не перетвори
ласянапрекраснуйніжнужінку,алебулацяжінказкриги.
Їїрозумніочіблищали,якдвіяснізірки,танебуловнихані
доброти, анітепла.Жінкакивнула хлопчиковійпоманила
досебе.Кайперелякавсяйзіскочивзістільця.Азавікном
нібипромайнуввелетенськийптах…

Невдовзінасталавесна.Пригрілосонце,зазеленіли
дерева,ластівкивжемостилигнізда.Дітизновугралися
усвоємумаленькомусадочкупіддахом.

Цьогорокутрояндицвілипишно,якніколи!Ґерда
вивчилапіснюіспівалаїї,аКайпідспівував:

— Прек расні тро янди мені
роз ка жуть казки ча рівні.
Вони на га да ють нам знов
про дружбу і вірну любов.

Якось діти сиділи і розглядали книжку
з яскравими малюнками. Годинник на

міськійвежіпробивп’ятугодину.
—Ой! — раптом скрикнув
хлопчик. — Мені щось по

паловоко!Ікольнуло
всерце!

Ой!
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ҐердаобнялаКаязашиюізазирнулавочі.Танічоготамнепобачила.
—Мабуть,ужевипало!—пирхнувхлопецьівідштовхнувҐерду.
Та, на жаль, у хлопчика влучили скалочки чарівного дзеркала! Одна

потрапилавокоКая,адруга—всерце!
Каянібипідмінили.ВінглянувнаҐерду,насупивсяігрубовигукнув:
—Чоготиплачеш?!Тизаразтаканегарна!
Тодіподививсянатрояндиізареготав:
—Цютрояндуточитьчерв’як!Дивись!Ацякрива!Жахливіквітки!
Вінштовхнувящикногоюіпобігдосебе.
Зтогоднядітивженедружили,якраніше.Каєвінецікавобулочитати

книжки,вінбільшенеспівав.Колибабусящосьрозказувала,вінперекривляв
її.ДражнивхлопецьімаленькуҐерду,якайоготаклюбила!Вижздогадуєтеся,
чомутакзмінивсяКай?

Якосьузимку,колипадавсніг,Кайприйшовзвеликимзбільшувальним
скломіпокликавҐердуподивитисянасніжинки.

Кожнасніжинкапідскломздаваласявеличезноюінагадуваладивовижну
квіткуабозірку.

—Поглянь,якаточність!—захоплювавсяКай.—Жодноїкривоїлінії!—
Воницікавішізасправжніквітки!Якбижтількинетанули!

НаступногодняКайприйшовізсанкамитапохваливсяҐерді:
—Менідозволилипокататисянамайдані!
Іпобігсобі.
Там,намайдані,відчайдушніхлопчакиприв’язувалисвоїсанчатадове

ликихсаней,запряженихкіньми,іїхалитакдалекодалеко…Кайнаважився
ісобіспробувати.Раптомнамайданіз’явилисявеликібілісани.Унихсиділа
людина,закутанаусріблястухутрянушубу.Санидвічіповільнооб’їхалимай

169169168168



дан.Кайшвидкоприв’язавдонихсвоїсанчатаіпоїхав.Великісанимчаливсе
швидшейшвидше,апотімповернулизмайданувпровулок.Хлопчикхотів
відв’язатисвоїсанки,тадетам…Осьвонивиїхализаміськубраму.Снігпо
валивщедужче.Сталозовсімтемно.Кайголоснозакричав—таніхтойогоне
почув.Асанивсемчаличереззаметіль.Сніжинкирослиіросли,нагадуючи
білихкурей,щовихоромкружлялинавколоКая.Раптомвонирозлетілисяна
всі боки, великі сани зупинилися, ілюдинав сріблястійшубіпідвелася.Це
булажінка—висока,струнка,сліпучобіла.Вивжездогадалися,хтоце?Так,
цебуласамаСніговаКоролева!

—Мидобрепокаталися!— сказала вона.—Алети зовсім змерз. Ідидо
мене!

Зачарованийїїнадзвичайноювродою,Кайпідійшовісівусани.Снігова
Королевазагорнулайогоусвоюшубу,іхлопцевіздалося,щовінпровалився
усніговийзамет.

Ох,  сніжинки  ростуть!
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—Досімерзнеш?—посміхнуласявонаіпоцілувалаКая.
ТієїсамоїмитівінзабувіҐерду,ібабусю,ісвійдім.Теперхлопчикуже

невідчувавморозу.СніговаКоролевавидаваласяйомутакоюпрекрасною,
івінуженебоявсяїї.Саниполетілинадземлею,аждомісяця,щохолодно
блищавувисокості…

Забувай
усе…
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Оповідка третя
Ніхтонезнав,кудиподівсяКай.Хлопчикирозповіли,щобачили,яквін

прив’язавсвоїсанчатадовеликихбілихсаней,яківиїхализаміськубраму.
ВідтодінебуложодноїзвісткипроКая.Потімхтосьприпустив,щохлопець,
мабуть,утопивсяврічці,щотеклазамістом.

Довготяглисятривожнізимовідні.ҐердадужесумувалазаКаєм ічасто
плакала.БезмаленькогоКаябілийсвітїйбувнемилий.

Таосьнасталавесна.
—Кайпомерібільшенеповернеться!—якосьувідчаївигукнулаҐерда.
—Невірю!—відповівсонячнийпромінь.
—Вінпомерібільшенеповернеться…—вженетакупевненоповторила

вона.
—Невіримо!—відповілиластівки.
ТодійсамаҐердапересталацьомувірити.Дівчинкавирішилапітидорічки

ізапитативнеїпроКая.

Де  Кай?..
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РановранціҐердапоцілувалабабусю,якащеспала,взулановічер
вонічеревичкиіпобігладорічки.

—Цеправда,щотизабралаКая?—спиталавона.—Яподаруютобімої
новічеревички,якщотиповернешйого.

Ґердаскинулачеревичкиікинулаїхуводу.Алевонивпалинедалеко
відберега,іхвилівідразувинеслиїхназад.Річканібинехотілабративдів
чинкиїїдарунок,бонемоглаповернутиїйКая.ТодіҐердазалізлавчовен,що
гойдавсявочереті,сталанакраєчоккормиізновукинулачеревички.Човен
бувледьприв’язаний,ітечіяпідхопилайого.Дівчинкахотілавистрибнутина
берег,аленевстигла.

Ґердасиділавсамихпанчішках,аїїчервонічеревичкипливлизачов
ном,таназдогнатийогонемогли.

Бери
мої

чобітки!
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«Може,річкапринесеменедомогоКая!»—подумалаҐерда.Вонатрохи
заспокоїласяісталамилуватисягарнимизеленимикраєвидами.

Колицечовенприбилодоберега,деувишневомусадкустоялахатинка
підсолом’яноюстріхоюзкольоровимишибкамиувіконцях.

Зхатинкивийшла,спираючисьнаціпок,бабусяукрислатомусолом’яному
капелюсі,уквітчаномурізнимиквітками.

—Сердешна!—сплеснуларукамистаренька,побачившиҐерду.—Ходімо,
розкажешмені,хтотитакаіяксюдидісталася!

Дівчинкапровсеїйрозповіла,апотімзапитала,чинебачилата,бува,Кая.
Бабусязапевнила,щозовсімскоровінприйдесюди.Стареньказапросилапо
гостювативнеї,узялаҐердузарукуйзавеладохатинки.Світлолилосячерез
різнокольоровішибкийнаповнювалокімнатухимернимсяйвом.

Настолістоявтарільзістиглимивишнями.Покидівчинкаласуваланими,
бабусярозчісувала їйволоссячарівним гребінцем і розказувала,щоквітки
вїїсадкузнаютьбезлічказок.Кучерикиогортализолотимсяйвомсвіже,як
троянда,Ґердинеличко.

Троянда
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—Завждимріяламатитакумилудівчинку!—пробурмотілабабуся.
ІщодовшевонарозчісувалаҐерду,тобільшезабуваладівчинкапроКая.

Старенькабуладоброючаклункою,алеїйдужехотілосялишитиҐердувсебе.
Тожвонапішлавсадок,тричістукнулаціпкомпостежці—івсітрояндисхо
валисяглибокоглибокопідземлю,начеїхінебуло.Бабусябоялася,щовони
нагадаютьҐердіпроКая,ідівчинкапідевіднеї.

ЦілісінькийденьҐердаграласясередчудовихквіток.Вонирозповідалиїй
тількивеселіказки.Аввечерічарівницявклалаїївгарненькеліжечкозшов
ковимиподушка́ми.Дівчинкаполинулаупрекраснісни…ДругогодняҐерда
зновуграласяуквітникуіслухалачудовіказки.

Миналидні…Дівчинказналакожнуквіточку,і,хочаїхбулодужебагато,їй
усетакиздавалося,щоякоїсьбракує.Алеякої?

ЯкосьҐердасиділаірозглядалабабусинсолом’янийкапелюхзквітками.
Найкрасивішоюсереднихбулатроянда—стареньказабулаїїсховати.

Раптомдівчинказгадалапротічудовітроянди,щоцвіливнеївдома,іпро
Кая.

—Каю!—скрикнулавона.—Язнайдутебе!
Ґердакинуласядохвіртки,відчинилаважкийзасув

івибіглазподвір’я.Ойлишенько!Цевбабусиному
садкубуловічнеліто,атут—ужепізняосінь.Зіщу
лившисьвідхолоду,дівчинкапішласобідорогою.
Вонадумалатількипроте,щомуситьзнайтиКая.

Якої ж

квітки

бракує в саду?
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Оповідка четверта
Утомившись, Ґерда сіла перепочити на поваленому дереві. Тут де не

взявсявеликийчорнийворон.Якийсьчасдівчинкаіптахмовчкидивилися
одненаодного.Іраптомворонзаговорив:

—Крракрра!Прривіт!Кудицетибрредеш?
Ґерда розповіла йому свою історію. Ворон замислився, а тоді змахнув

крильми:
—Гаррразд,спробуютобідопомогти.Моянарречена—ґава,живеуко

рролівськомупалаці.Вонаррозповідаламеніпрррохлопчика,якийневі
домозвідкиприйшов.

—Так,це,напевно,Кай!—радісновигукнулаҐерда.
—Дозвольтепрродовжити,—поважнопромовивворон.—Нашамаленька

прринцесадужеррозумна,багаточитає.Івонаніякнемоглазнайтисобігід
ногоспівррозмовника.Ацейхлопчикставдлянеїнайкрращимдрругом.Від
теперрвонизавждирразом.

—Нузвичайно,цевін!—ажпідскочилаГерда.—Кайтакбагатознає!Зним
завждицікаво!Будьласка,проведітьменемершійдопалацу!

—Якжецезрробити?—замисливсяворон.—Стрривай,япорраджуся
змоєюнарреченою.Вонащосьпрридумає.Почекайменетут,коло
деррева.

Холодно!

Кр-р-р-ра!
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Воронполетівгетьіповернувсялишепізноввечері.
—Крракрра!—каркнуввін.—Моянарреченапереказуєтобівітання.

Іщевонавзяладлятебетрохипечивазкорролівськоїкухні.Тиж,мабуть,
голодна.

Ґердаподякувалаішвидкопроковтнулагостинець,аджецілийдень
внеїіріскивротінебуло.

—Моя нарречена знає, як прройти до прринцесної спальні
зчоррногоходу,—задоволенопромовивворон.

Птах повів дівчинку до палацу. Було вже дуже пізно,
увікнахнесвітилося.Навколостояламоторошнатиша.
УҐердишаленокалаталосерцевідхвилюваннятарадіс
ногопередчуття.Невжевонаскоропобачитьсвоголю
богоКая?

Ось вони вже на сходах палацу. З темряви вийшла
чепурна ґава. Ґерда зробила кніксен, вітаючи її так, як
воначиталапроцевказкахпропринцес.

—Мій нарречений ррозповів мені прро вас!— ска
залаґава.—Дужезворрушливаісторрія!Беррітьліхтарр,
аяпідупоперреду.

—Ой,тутхтосьє!—зляканопрошепотілаҐерда.
Ісправді,повзнихпромайнулиякісьтіні:конізроз

маянимигривами,мисливці,дамиікавалериверхи…
—Цесни!—пояснилаґава.—Цеозначає,щовсі

сплять.Тимккракрращедлянас!
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Вони пройшли пишними залами палацу і нарешті опинилися в опочи
вальні. Тут зі стелі спускалася товста золота стеблина, на якій висіли два
ліжечка у формі лілей. Одне ліжечко було біле, і в ньому спала принцеса.
Адруге—червоне,івньомуспавхлопчик.Ґердасподівалася,щоцебувКай!

Вонапіднеслаліхтардойогообличчяіскрикнула.Ой!Тобувневін!
Юнийпринцпрокинувсяіпідвівсянапостелі.
Зпелюстокбілоїліліївизирнулазляканапринцеса.
Ґердарозплакаласяіпопросиланегніватисянанеїтаїїдрузів—ворона

іґаву.Аколидівчинкарозповіла,щошукаєсвоголюбогоКая,принцесагеть
розчулилася.

—Ох,сердешна!—схлипнулапринцеса.
—Чиммиможемотобідопомогти?—запитавпринц.
Принцеса з принцомпохвалилипташок і сказали,щоне гніваютьсяна

них—тількинехайтакогобільшенероблять.

Це  не  Кай!



Ґердувлаштувалинанічурозкішнійспальні.Засинаючинам’якихпери
нах,дівчинкаподумала:«Якідобрібуваютьлюдиіптахи!»

Снизновузаполониливесьпалац.ВодномумаленькийКайпроніссяна
санчатах,азаним—щасливаҐерда.Але,нажаль,цебувлишесон…

НаступногодняҐердуодягливдорогевбраннязшовкутаоксамиту.Прин
цеса з принцом запрошували її в них погостювати,тадівчинка поспішала
напошукиКая.Надорогуїйподарувалигарнушубкузшапочкою,теплічо
біткиімуфту.АколиҐердаподякувалаіпопрощаласязусіма,доворітпід’ї
халакарета.Вонабула ізщирогозолота івиблискувала,начесонце.Принц
з принцесою провели Ґерду до карети. На дорогу дівчинці дали цукрові
кренделики,печивоіцукати.

—Щасливоїдороги!—гукаливсі.
Воронзлетівнадеревоімахавчорнимикрильмидоти,докиблискучака

ретанезниклазочей.

Ґердині  сни
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Оповідка п’ята
Каретаїхалатемнимлісомісвітилася,начевеличез

нийліхтар.
—Золото!Золото!—почулосяраптоміззадерев.
Цебулилісовірозбійники,якінацьомушляхугра

бували подорожніх. Вони зупинили коней і витягли
зкаретиҐерду.

—Яка гарненька, яка повненька! — вигукнула
старарозбійниця з волохатимибровами,щонави
салиажнаочі.

І—якийжах!—вонадісталадовгогогострого
ножа!

—Ай!— раптом скрикнула стара. Це її вку
силазавуховласнадо́нька,щопідкраласядонеї
ззаду.

—Мерзеннедівчисько!—закричаламати
івщипнуладочкузаноса.

—Вона житиме в мене, — заявила ма
ленькарозбійниця,—ігратиметьсязімною.

Івоназновутакукусиламатірзавухо,
що та аж підскочила і закрутилася на
одномумісці,якдзиґа.

—Ач, як витанцьовує! — зареготали
розбишаки.— Ця мала будького навчить
халяндрискакати!

Хто  до  нас  приїхав!

Укушу!
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Ісправді,маленькарозбійницябуладужесвавільнайвередлива.Вонаод
разужвідібралавҐердимуфтуішубку.

Дівчаткаїхаликаретоюпокорчахіпенькахполісовиххащах.Чорніметкі
оченятамаленькоїрозбійницісвітилисяцікавістю,протебулавнихякась
невимовнатуга.НахилившисьдоҐерди,вонапромовила:

—Вониневб’ютьтебе,принцесо,покиянерозсерджусянатебе!
—Янепринцеса,—тихо заперечила Ґерда і розповілапро

своїпоневірянняіпроте,яквоналюбитьКая.
Дослухавши історію до кінця, маленька розбійниця не

зграбно—якумілаобійняладівчинкуіпрошепотіланавухо:
—Вони не вб’ють тебе, навіть якщо я розгніваюся на

тебе…
Нарешті карета дісталася до напівзруйнованого розбій

ницькогозамку.Звеликихщілинвилітало га́йвороння.Вхід
охоронялитакі здоровецькі бульдоги,що здавалося— вони
запростоможутьпроковтнутилюдину.Собакиголоснозагав
калиікинулисядокарети.Алеяктількиз’явиласямаленька
розбійниця—заскавчалиісталилащитися.

Дівчатка зайшли до просторої зали з облупленими
стінамита кам’яноюпідлогою.Прямопосеред зали го
рілобагаття,анарожна́хсмажиласядичина.Надвогнем
булькотів величезний казан, дим стовпом піднімався
достелі.Ну, розповідай…
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Колидівчатокнагодували,маленькарозбійницяповелаҐердуусвійкуток,
дележаласолома,застеленастрокатимикилимами.

—Тиспатимешзімною!—сказалавона.
Угорі сиділапара голубів.Нещасніптахибулиприв’язанімотузкамидо

жердини.
—Цемоїлісовіпустуни!—похвалиласямаларозбійниця.—Тількийпиль

нуй,щобневтекли!Аце—найбільшийбоягуз!—івонасмикнулазарогипів
нічногооленя.—Бачилабти,яквінкумеднобрикається,колиялоскочуйого
підшиєюгостримножем!—зареготаладівчинка,лякуючиібезтогоналякану
Ґерду.

Нарештімаленькарозбійницявлягласянакилимііпопросилащеразроз
повістиїйпроКая.ОднієюрукоювонаобіймалаҐерду,аудругійміцнотри
маланожа.Сонскорозморивмаленькурозбійницю,аїїполонянкатакіне
моглазаснути—боялася,щоїївб’ють.

Тур-тур-тур!

Якби  хотіли,

давно  втекли  б…
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Раптомлісовіголубитихенькозатуркотіли:
—МибачилитвогоКая—вінсидівусаняхзіСніговоюКоролевою.
—Ікудивонаповезлайого?—пошепкиспиталаҐерда.
—Може,вЛапландію.Спитайупівнічногооленя,—провуркотілиголуби.
Північнийоленьзітхнуві,зострахомпоглядаючинасплячухазяйку,стиха

промовив:
—ЯнародивсяівирісуКраїнівічнихснігів.Саметамукрижаномупалаці

живеСніговаКоролева.
—БідолашнийКай!—зойкнулаҐерда.
—Ану цить, — спросоння пробурмотіла маленька розбійниця. — А то

штрикнутебеножем!

Ми  знаємо,  
 де  Кай…
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УранціҐердарозповілаїй,щочулавідлісовихголубів.Маленькарозбій
ниця задумалася ідовгомовчала.Несподівано в її очах заблищали сльози.
Вонавтерласярукавомісказала:

—Бачиш, усі пішлина грабунок, тількимати залишилася вдома. Вчора
воназабагатохильнуланарадощах,томудосіспить.Перевірю,чиміцно!

Маленька розбійниця підійшла до матері, яка спала просто за столом,
ізвеликоїлюбовінащипалаїйністак,щотойажпобуряковів.Старарозбій
ницялишемахнуларукоюізновузахропіла.

Тодімаленькарозбійницявідв’язалапівнічногооленяіпосадилананього
Ґерду.

—Щож,хайтак,—зітхнулавона,—візьминазадсвоюшубку,тамуфтуяза
лишуназгадку.Тримайосьматеринірукавиці,вонитобібудутьажполікті.
Незамерзнеш!—засміяласядівчинка,таочівнеїбулисумні.

НадорогувонадалаҐердіторбу,вякупоклалахліб ішинку.Прив’язала
торбудооленяінаказалайому:

—Я відпускаю тебе на волю, але мусиш доправити до палацу Снігової
Королевицюдівчинку.Бережиїї!

Ґердапростягладонеїрукиувеличезнихрукавицяхірозчуленозаплака
ла.«Якідобрібуваютьлюдиізвірі!»—подумаладівчинка.

—Несмійрюмсати!—гримнулананеїмаленькарозбійниця,протеміцно
обійнялаГердунапрощання.

Північний оленьпомчавлісомчерез корчіта пеньки. Він стрілоюлетів
додому,уКраїнувічнихснігів!Ґердаобіймалайогозашиюідумалапросвого
милогоКая!

Міцно спить!
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Оповідка шос та
Післякількохднівважкоїпутіоленьзупинивсябілядве

рейнизенькоїхатинки,щотонулавсніговихкучугурах.Тут,
уКраїнівічнихснігів,жиладалекародичкабабусізчарів
ногосадка—старадобрачарівниця.Їїчарибулинабагато
сильнішими.Вонамоглаприборкатибуйніпівнічнівітри
ізапалитипівнічнесяйво.Уїїхатинцізавждибулотепло,
якулітку.ЧарівницязалишилаҐердупогрітисяйвідпо
чити.Асамавийшланадвір,деоленьмилувавсяполис
камипівнічногосяйва.ВінрозповівчаклунціҐердину
історіюіпопросивдопомогти:

—Колиящеживтут,умоїйріднійКраїнівічних
снігів,ячув,щоти—могутнячарівниця.Можеш
дати богатирську силу ціймаленькійдівчинці,
щобвонаперемоглаСніговуКоролеву?

—Богатирську силу? — здивувалася чак
лунка і похитала головою. — Навіщо вона
Ґерді? Її сила— у щирій любові і відданості.
Нікому,крімнеї,невдастьсянавітьзайтидопа
лацуСніговоїКоролеви.ТількидобресерцеГерди
можезвільнитиКаявідзлихчар!Відвезидівчинку
дозамку,асамнегайноповертайсяназад!

Ми  за  богатирською

силою!
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Нашімандрівникитакпоспішали,щоҐерданавітьневзуласяізабулавха
тинцішапочкута рукавиці. На лютомуморозі, проти колючого вітру вони
мчаливперед.Щобзібратисяздухом,дівчинкашепотіласловапісні:

—Прек расні тро янди мені
роз ка жуть казки ча рівні.
Вони на га да ють нам знов
про дружбу і вірну любов.

Олень не зупинявся ні на мить, поки не добіг до куща з червоними
ягодами — за ним починалися володіння Снігової Королеви. Тут Ґерда
попрощаласязісвоїмдругоміпобіглавперед.Самасамісінькасередснігів
ілютогохолоду,безчобітків,безшапочкитарукавичок!Назустрічїйринув
цілийвихорсніжинок—охоронцівСніговоїКоролеви.Вонивсерослиіросли,

перетворюючись на величезних білих курей! Ще
мить—івонинакинутьсянадівчинку,заклюють
своїмигостримильодянимидзьобами!..

Не  зупиняйся!
Мчи!
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Ґердавпаланаколінаізашепотіла
молитву.Відїїслівбіліптахирозліталисянавсібіч
міріадамисніжинок,звільняючишлях.Дівчинкавжене
відчуваланіхолоду,ністраху—вонадумалалишепроКая.
Раптомсніжинкиосілиназемлю— іҐердаопиниласяперед
білосніжним замком Снігової Королеви— величним, холодним
іпохмурим.Усюдипануваламертватиша,ітількикрижанийпалац
виблискувавумерехтливомусвітліпівнічногосяйва.Ніхтовженезава
жавҐердівідчинитипрозорідверізкрижанимивізерунками.

Дівчинказайшладопалацу.Тутусебулоізльодутаснігу!Нарештіводній
залі вонапобачилавеличезнийкрижанийтрон, а білянього—маленького
зіщуленогохлопчика.Так,цебувКай,їїлюбийКай!Тількитепервінбільше
нагадувавльодяну скульптуру:такийблідий іначенеживий… Ізкрижинок
різноїформивінскладавфігурийслова.

—Каю!ЛюбийКаю!—кинуласядоньогоҐерда.
Тахлопчикїїнечувімовчкирозглядавльодяніфігури.Йомуніякневда

валосяскластизкрижинокслово«Вічність».ЯкосьСніговаКоролевапообі
цялаКаєві: «Якщоскладешце слово—подаруютобіцілийсвіт іщейнові
ковзани».

Хлопчиксидівнепорушно.Тодідівчинкаобійнялайогоізаплакала.Їїга
рячісльозивпалихлопцевінагруди,прониклидосамогосерцяірозтопили
друзкучарівноготролевогодзеркала.КайпригорнувсядоҐердиітежзаридав.
Вінплакавіплакав,ажраптомщосьблискучедзенькнулообльодянупідлогу.
Цевипалазокадругаскалка!

—Ґерда!МиламояҐерда!—вигукнувхлопчикірозгубленоозирнувся
навколо.—Деми?
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Дівчинкарозцілувалайоговобидвіщоки,івониажзапалалирум’янцем.
Тількитепердітивідчули,яктутзимноістрашно!Тожпоспішилипокинути
цейхимернийпалац.Ітількиновонивийшлизаіскристубраму,якодразу
опинилисянаріднійземлі.Там,деузявшисьзарукиступалидіти,яскравіше
зеленілатрава,розцвіталиквіткиівеселішещебеталипташки.ДорогоюҐерда
розповідалалюбомуКаюпросвоїпригоди.

—Якіждобрібуваютьлюдиітварини!—погоджувавсяхлопчик.
Нарештідітиповернулисядодому.Їхніріднібулищасливі,їхрадісновіта

лидрузі, а пишнітроянди привітно кивали голівками.Усюди буялоліто—
тепле,благодатнеліто!

КайіҐердазподивомпомітили,щовонивиросли!Їхнісерцяспівали:

—Прек расні тро янди мені
роз ка жуть казки ча рівні.
Вони на га да ють нам знов
про дружбу і вірну любов!

 Об го во р юємо   п ро чи тане:
1. Троль був добрим чи лихим?
2. Чому Кай став злим?
3. Як Ґерда потрапила в садок, де завжди було літо?
4. Хто допомагав Ґерді знайти Кая?
5. Як Ґерді вдалося врятувати Кая?

Словничок
Кніксен — уклін з присіданням як знак вітання або 

подяки.
Крендель — булочка у формі вісімки.
Муфта — хутряний нарукавник, в обидва кінці якого 

вкладають руки, щоб зігріти. 
Рожен́ — металевий прут, на який насаджують м'ясо 

для смаження.
Халяндра — циганський танець. 
Цукати — зацукровані фрукти.

Кай!

206206



Літературно-художнє видання

Серія «НАЙКРАЩІ КАЗКИ»

НАЙКРАЩІ КАЗКИ СВІТУ
Для дошкільного і молодшого шкільного віку

Переказали   
Світлана Крупчан,  Лариса Цілик

Художники   
Арсен Джанік’ян,  Катерина Дудник,  

Олена Железняк,  Іва Михайлян

Головний редактор  Світлана Крупчан
Відповідальний редактор  Світлана Попадюк

Коректор  Олена Бодасюк
Комп’ютерна верстка  Лілії Тарнавської

Підписано до друку 26.01.2022. Формат 84×100 1/16 .  
Папір крейдований. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 20,28.

Тираж 1500 пр. Зам. №

ВИДАВЕЦЬ ПП «РІДНА МОВА» 
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК №6914 від 18.09.2019 

Юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 12 
Фактична адреса: 04073, м. Київ, просп. Степана Бандери, 6 

Тел./Факс: (044) 490-99-01

ЗАМОВИТИ КНИЖКИ МОЖНА 
У КИЄВІ: 

Тел.: (044) 490-99-01 
E-mail: sale@ridna-mova.com

В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ: ridna-mova.com, 
моб.: 098-023-55-41, 099-236-98-85  

У ХАРКОВІ: 
Філія ПП «Видавництво «Махаон-Україна»,  

61070, Харків, вул. Акад. Проскури, 1. 
Тел.: (057) 315-15-64, 315-25-81 

E-mail: machaon@machaon.kharkov.ua

Віддруковано у АТ «Харківська книжкова фабрика “Глобус”» 
61052, м. Харків, вул. Різдвяна, 11. 

Свідоцтво ДК № 3985 від 22.02.2011 р. 
www.globus-book.com


