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Ці оповідання, створені педагогом як навчальний матеріал 
для дітей, сповнені живої присутності у світі природи. Весь світ 
розмовляє з дитиною її мовою: так може писати лише людина, 
яка не повчає дітей, не моралізує, а довірливо веде з ними діа-
лог через зрозумілі дитячому серцю образи природи. 

В її маленьких прозових образочках спалахують барви усіх 
пір року, природа рідної землі довірливо ділиться з дитиною 
своїми добрими таємницями. Ці оповідання — взірець цілісно-
го розвивального матеріалу для дітей дошкільного і молодшо-
го шкільного віку. Вони допомагають дитині навчитися чуттєво, 
образно, зримо пізнавати довколишній світ на дотик, на смак,  
відгукуватися серцем на всі його поклики любові. Вони  навчать 
дитину мислити, співчувати, співпереживати. А поза тим — роз-
винуть її увагу, мовлення, навчать уважно приглядатися до сво-
го довкілля.

І хай з маленького зернятка проростає велике дерево пре-
красного світу дитинства. Дерево, чиї віти шумітимуть затиш-
ком дитинства і в дорослому віці. 

Бо посаджене воно добрим задумом і любов’ю справжньо-
го майстра своєї справи — педагогом за покликанням серця.

Марія Чумарна

Пророслий горішок

«Побувавши на уроці в цієї вчительки, я захотів знову по-
вернутися у своє дитинство, в перший клас,і навчатися так, як 
вона навчає», — сказав академік Микола Самійлович Вашулен-
ко про педагогічний хист Ольги Табаки, яка тоді лише починала 
свій шлях в педагогіці як вчителька початкових класів моєї ав-
торської школи.

Вже з перших уроків Ольга Табака зуміла вловити промін-
чик порозуміння зі світом дитячих захоплень, уяви, дитячої му-
дрості і щирості. Вона сама,  як дитина, заново відкривала для 
себе разом з дітьми таємниці природи. 

І ці таємниці вражали. Бо довірливі діти розкривали перед 
нею свої серця — і там дзвеніли радісні казки про любов у світі 
між усім сущим…

У своїй педагогічній практиці Ольга Табака використовува-
ла красивий ритуал: на початку навчального року діти поклали 
у вазон зернятко горіха. І цей горішок проріс, і на завершення 
навчального року вони самі висадили його в землю…

А потім з горіха виросло велике дерево…
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Куди поспішає струмок
Між старих дубів, що росли на невеликому пагорбі, 

зима намела велику кучугуру снігу. Маленький зайчик цим 
дуже тішився.

Коли тріщав мороз, він заривався в снігову купу і со-
лодко дрімав, наче під периною.

Та ось уже кілька днів морози не щипали зайчика за 
вушка. Сніг став мокрим, лапки у нього просто провалюва-
лися, і стрибати було дуже важко. Одного дня захеканий 
зайчик ледве дострибав до пагорба. Однак від його зи-
мової перинки й сліду не лишилося. А між корінням дубів 
дзюрчав струмок.

— Привіт, Зайчику! — привітався Струмок.
— Привіт... А хто ти і звідки узявся? — запитав Зайчик.
— Я — весняний струмок. Народився з талого снігу, 

що був твоєю зимовою перинкою.
— Щойно народився і вже кудись біжиш? — здивував-

ся Зайчик.
— Я маю мрію — допомогти сонечку розбудити цей 

ліс, бо вже весна не за горами.

— Що, і старого дядька Ведмедя не побоїшся розбуди-
ти? — зацікавився Зайчик.

— А де його хатинка? Показуй і побігли! — весело за-
дзюрчав Струмок. 

Зайчик пострибав навздогін, гукаючи:
— Ось там, під поваленим деревом, там спить дядько 

Ведмідь! Буди його!
І Струмок захлюпотів, задзвенів кожною своєю крапе-

линкою — радісно й голосно. Аж тут двері барлогу рипну-
ли, і звідти вийшов, позіхаючи, Ведмідь.

— А хто це так гарно мені задзвонив, хто збудив 
мене? — запитав Ведмідь трохи сонно, але зовсім не 
сердито.

А Струмок, блиснувши хвилькою на сонці, побіг далі.
Він почувався щасливим, бо його мрія почала здійснюва-
тися.

Ось прокинувся їжачок, визирнули вужі, вилізли зі шпа-
ринок маленькі жучки. Дзвінку пісню струмка підхопили усі 
пташки лісу. І поніс її вітер по світу.

А сонечко в небі ще вище піднімається, аби добре ба-
чити, як біжить щасливий веселий струмок.
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Казочка про лелеченьку
У далекій Африці серед пальм росло собі молоде де-

ревце з великими рожевими квітами. На ньому любила 
спочивати лелеченька. А деколи й ночувала серед розло-
гих квітучих гілочок.

І от деревце помітило, що останнім часом з лелечень-
кою щось коїться: з лапки на лапку переступає, то крилеч-
ками затріпоче, то дзьобом стукотить...

Якось, коли дерево вже сонними очима проводжало 
вечірнє сонечко, прилетіла лелеченька. Сіла на гілку і туп-
цює лапками.

— Що з тобою, пташко? Бачиш — мої квіточки вже пе-
люстки згорнули, спати вкладаються, а ти нас будиш, — 
сонно мовило деревце.

— Вибач, моє дорогеньке, це я від 
радості: скоро у дорогу рушатимемо, 
на батьківщину, — відказала леле-

ченька.
— В яку таку дорогу? На 
яку таку батьківщину? — 

здивувалося деревце.
— В Україну, до гніз-

дечка рідного! — пояс-
нила лелеченька. — Тут 
у вас, у теплих краях, ми 
від голоду і холоду рятує-
мось, бо на батьківщині у 
нас біла зима. Усе снігом 
вкрите, ні травички, ні ко-
машки, ні жабки, — нічого 
нема.

— То чого ж ти туди вертаєшся? — здивувалося де-
ревце. 

— Бо зима кінчається! Земля починає прокидатися: 
дерева бруньки розпускають, травичка проростає, квіти 
очка відкривають, комашки, жабки зі своїх зимових хова-
нок вилазять... Там усі нас, лелек, чекають, а діти, знаєш, 
як кажуть? «Пташок викликаєм із теплого краю...» Ці сло-
ва я серцем тут відчуваю. Ось тому мені й не сидиться на 
місці, розумієш? Адже ми, птахи, на чужині гнізд не в’ємо, 
діток не виводимо. Нам потрібна рідна земля — батьків-
щина, — замріяно сказала лелеченька і залопотіла крила-
ми, ніби вже злітати збиралася.

— Чекають усі, кличуть... як би я хотіло це побачити, — 
сумно промовило деревце.

— А давай я візьму твою гілочку, посаджу у свою рідну 
землю, вона й проросте. Проросте, я точно знаю, бо зем-
ля у нас добра і щедра, — запропонувала лелеченька.

... Минали дні. Ось уже й лелеченята випурхнули з 
батьківського гнізда — літати вчаться. А мама до лісу по-
вернула. Сіла на сонячній галявині й нахилилася над гі-
лочкою із зеленими листочками.

— Проросла, проросла моя гілочка! — зраділа мама- 
лелеченька й залопотіла крилами.

— Чому мене так полюбив цей великий птах? — по-
думала гілочка.

А сонечко, що спускалося до обрію, усе знало: і про 
лелеченьку, і про гілочку.

Торкнулося воно її своїм вечірнім рожевим промін-
цем — і розпустилася рожева квіточка, така сама, як у її 
мами в далекому теплому краї.

Тішиться гілочка, завтра радітиме квіточці лелеченька. 
І сонечко спати лягло щасливе.
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Золотолусочка і Землерийко
У нагріту землю висадили маленьку цибулинку. Від її 

золотистих лусочок аж посвітлішало у підземному цар-
стві.

— Хто тут? — здивовано запитав молодий кротик Зем-
лерийко.

— Це я — маленька цибулинка Золотолусочка. Я тут 
житиму.

— Тут житимеш? Підземне царство — це моє помеш-
кання. І саме на цьому місці я завтра ритиму свою нову 
відпочивальню. А ще я дуже не люблю світла! А від сяйва 
твоїх лусочок аж очам боляче. Тож перебирайся собі до 
іншого місця!

— Але ж я не можу, бо вмію лише пити корінчиками 
водичку...

— От і добре! — перебив кріт. — Ось там, неподалік від 
моєї кринички, можеш оселитися. І пий собі на здоров’я! 

— У тебе є лапки, і ти можеш мандрувати куди завгод-
но. А моя сила у цій землі, в яку мене висаджено. Я п’ю 
водичку і мрію про сонечко, яке скоро побачу своїми зеле-
ними листочками.

— Зеленими листочками? — здивувався Землерийко. 
Сухим листям мама восени встеляла його ліжечко. А от 
зеленого він ще ніколи не бачив.

— Мої листочки, немов стрілочки, пробиваються з-під 
землі і тягнуться до світла. Бо у сонечку і водичці і моя 
сила, і сила землі — твого темного царства! — пояснила 
Золотолусочка.

— Сила мого царства? — задумався Землерийко. — 
Мабуть, і я визирну подивитись на сонечко і зелені лис-
точки, — пробурмотів 
кротик.

І відтоді, як тільки 
в землі блисне золо-
то цибулинки, кротик 
вилазить нагору, щоб 
подивитись своїми ма-
ленькими очками на 
сонце і зелене листяч-
ко.
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Щаслива квіточка
Вранішній промінчик прилетів у садок.
— Ой, яке гарне деревце! — і доторкнувся своїм теп-

лом до найменшої бруньки.
Розправила свої лусочки брунька, і з-під них визирну-

ли маленькі білі пелюстки.
— Хто я? — запитало жовтеньке личко, що ховалося 

всередині пелюсток.
— Ти — маленька біла квіточка! — сказав сонячний 

промінчик.
— Я — квіточка?!
— Так, ти спала на молодій вишні, а я — сонячний про-

мінчик — тебе розбудив.
— А що зі мною тепер буде?
— Ти можеш стати червоненькою вишнею або просто 

відцвісти і впасти на зелену травичку.
— Впасти на травичку?.. Ні! Я хочу бути вишенькою! 

А що для цього треба?
— Треба, щоб бджілка прилетіла до тебе... — не встиг 

промінчик договорити, як прилинули хмаринки-веселинки, 
щоб вмити сонечко, і своїм вишиваним рушничком закри-
ли промінець.

«Щоб прилетіла бджілка...» — думала квітка, сподіва-
ючись, що так воно й станеться. 

Почав накрапати дощик, і дрібні крапельки торкнулися 
пелюсток квітки.

— Я — дощик! У моїх крапельках — твоя сила!
І тут квіточка відчула, як її деревце п’є корінцями во-

дичку. І ця водичка заструменіла по стовбуру і по кожній 
маленькій гілочці. Вона несла силу. І тендітні пелюстки 
квітки ставали міцнішими. 

Вони почали пахнути, видавати дивовижний аромат.
— Дякую тобі, дощику, за цілющу водичку!
Посміхнувся дощик і сховався у кучерявій хмаринці.
— Який солодкий запах! Де ж та квіточка, що так гарно 

пахне? — забриніла бджілка, що прилетіла у сад.
Вона покружляла над кожним деревом і нарешті при-

летіла до молодої вишні. Комашка сіла на квіточку, щоб 
помилуватися нею. Легенький вітерець гойдав деревце 
і заколисував квіточку: «Я буду червоненькою вишень-
кою», — щасливо посміхнулася вона.
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Найлагідніше сонечко
Маленький равлик мав велику мрію: хотів добре на со-

нечку нагрітись. Бо у гаю, де він мешкав, то листочки, то 
травичка кидали свою тінь і ховали від равлика сонечкове 
тепло.

— Ось там, за гаєм, є галявина. А посеред неї стоїть 
старий пень,— думав равлик. — От я туди помандрую! 
Там вже сонця багато — на пеньочку ні трави тобі, ні лис-
точка нема.

Довго равлик добирався до сонячної галявини. Вже 
і середина літа настала. А сонце о такій порі найдужче 
гріє.

— Ой, нарешті дістався, — промовив стомлений рав-
лик, коли умостився на самій середині старого пенька.

Та хвильку посидів і відчув, що його хатинка стала при-
пікати йому спинку — це ж вона так нагрілась на сонці.

— Ой, сонечку! А твоє проміння тут не гріє, а пече.
І згадав равлик про свою рідну стежку з листочками і тра-

вичкою. Чимдуж почав злазити з пенька, аби додому верта-
тися. Туди, де сонечко найлагідніше.

Тепер маленький равлик добре знає, що у рідному гаю 
йому люба кожна травинка і листочок, і сонечко там най-
лагідніше гріє. 
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Незвичайне яблучко
 
На старій яблуні росло собі незвичайне яблучко. Та ні, 

з вигляду воно було, як усі: з одного боку жовтеньке, з дру-
гого — червоненьке, ще й маленька зелена плямка внизу. 
Одним словом, яблучко, як яблучко.

Та тільки яблуня відчувала, що воно особливе: любить 
сонечком милуватись і слухати перешіптування тихого віт-
ру, усім своїм яблуневим серденьком радіє, коли соловей-
ко прилітає співати пісню...

— Хоч би доля тобі гарна зустрілася, — думала стара 
яблуня, милуючись своїм незвичайним дитятком.

Ось уже в саду літо почало холодні роси розсипати. 
І чисті, умиті яблучка тихо падають у траву.

Упало і незвичайне яблучко на стежку, яка вибігає з саду 
на подвір’я. Прикотилося воно до Бурчикової буди.

Обнюхав Бурчик яблучко, обдивився з усіх боків і ка-
же:

— Ой, анітрохи кісточкою не пахне. Мабуть, зовсім не 
смачне! — скривився пес, штовхнув лапою яблучко, со-
лодко позіхнув і поліз у буду спати.

А яблучко покотилося далі подвір’ям. І прикотилося до 
лавки, на якій, гріючись на сонечку, спав кіт Вусик.

— Це що за колобок прикотився? — здивувався Вусик. 
— Ні молочком, ні сметаною не пахне. Мабуть, зовсім не 
смачний цей колобок, — байдуже муркнув котик і стриб-
нув на лавку ще трохи подрімати.

А яблучко зажурилося:
— Де ж ти, моя гарна доле, про яку так мріяла моя 

мама яблуня?
Тут відчинилися двері, і з хати вийшли діти. Їхні дзвінкі 

голосочки нагадали яблучку соловейкову пісню.

— Дивись, яке яблучко красиве! Де ж воно тут узяло-
ся? Треба його до кошика взяти, щоб у церкві на Спаса 
посвятити, — щебетали діти.

Передають освячене яблучко з рук в руки, сили, 
здоров’я і краси у нього просять.

Раділо яблучко, і все те найкраще від сонця, землі, віт-
ру і соловейкової пісні людям віддавало.

— Яке смачне і запашне яблучко! — вихваляють усі.
А дітки зернятка у землю посадили, аби зросло нове 

деревце.
Радіє стара яблуня — гарна доля у її незвичайного 

яблучка! 
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Мудрий їжачок
Іде собі лісовою стежкою 

їжачок. Ось він кущик сунички 
шарпнув — листочок зірвав.

— Ой, боляче! — каже ку-
щик.

Та не чув того їжачок. Далі 
чимчикує. Ось він зіп’явся на 
задні лапки і смикнув листо-
чок з малинового куща.

— Ти чому листя моє 
рвеш? — ображено запитав 
малиновий кущ. 

Та де там, не чує їжачок, поважно далі крокує.
А тут конюшинка маленька до травички притулилася. 

«Ще і її листя знадобиться», — подумав їжачок і потяг за 
листочок. Зірвав і, задоволений, попрямував додому.

А кущик конюшини від того шарпання мало не заплакав.
Їжачок приніс до своєї хатки купку листя, вистелив ним 

ліжечко і влігся спати. Та чомусь не спиться йому, листяч-
ко зовсім не гріє.

«А як же я взимку спатиму, коли морози прийдуть? Я ж 
зовсім замерзну!»

Збентежений їжачок вийшов зі своєї хатки, сів на пе-
ньочку сонечко виглядати, аби зігрітись, і мало не плаче.

— Чому журишся, їжаче? — обізвалася з гілки мудра 
стара пані Сова.

— Змерз я, пані Сово. Стелив постельку на зиму — 
думав, тепла вона буде. Та де там. Може, я не ті листочки 
рвав, може, треба якісь особливі? Пані Сово, ви усе знає-
те, порадьте малому їжачку!

— Та ні, листочків особливих не треба, бо кращих, як у 
рідному лісі, ніде не знайдеш. Але є тут мудрість велика, 
якої ти не знаєш!

— Мудрість? Яка ж то така мудрість? — здивувався 
їжачок. 

— Ти кущики не шарпай, а попроси в них листячко.
«Попроси», — повторив їжачок і побіг до кущика суни-

чок.
— Кущику, кущику, а дай мені, будь ласка, листочок 

свій для постельки на зиму.
Від тих слів аж радісно стрепенувся маленький ку-

щик.
— Візьми собі, їжаче, і хай він тебе зігріває!
— Спасибі! — сказав задоволений їжачок і ще швидше 

побіг до малинового кущика.
І в нього гарно попросив листочків. Повеселішав мали-

новий кущ і сказав:
— Бери, їжачку, моє листячко, хай тобі буде тепло 

взимку.
А коли підбіг до маленької конюшинки, то побачив, що 

вона стоїть похнюплена.
 — Вибач мене, конюшино, я образив тебе вчора. Дай 

мені, будь ласка, свій листочок для зимової постельки.
Очка конюшинки засвітилися від щирих слів їжачка:
— Візьми мій листочок, хай тобі 

тепло і солодко спиться.
Задоволений їжачок прибіг додому 

і швидко вистелив листочками нову 
постіль. Влігся і, щасливий, заснув.

І вже, мабуть, уві сні він дякував 
пані Сові за те, що навчила його вели-
кої мудрості.
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Про жучка і жовте листячко
Маленький жучок, що жив на одному подвір’ї, ось 

уже який день не вилітає зі своєї хатинки. (А мешкав він 
у великій квітці жоржини). Ні, лінивим він не був. Просто 
так похолоднішало, що крильця не хотіли літати, і сили 
забрак ло. Жучок лише втомлено позіхав і дрімав цілими 
днями.

Якось одного ранку почув він незвичні звуки: шур-шур, 
і знову шур-шур...

— Що це за звуки? Жоден ж-ж-жук так не розмовляє. 
Хто ж-ж-ж так шуркає там за будинком? — дивувався жу-
чок.

А сили нема, щоб полетіти і подивитись. Та за деякий 
час шуркання затихло. А ще згодом 

на небо визирнуло сонечко. І жучок 
відчув, що у нього з’являється 

сила. Крильця уже можуть лі-
тати.

— Ой, сонечко, ти не 
лише світиш і грієш, а ще й 
силу даєш! — зрадів жучок 
і вилетів із квітки жоржини. 
Облетів будинок і вмос-
тився на берізці.

Але що ж сталося за 
ці кілька днів?

Листочки на берізці пожовті-
ли, а деякі попадали і лежать те-
пер на траві купкою.

— Хм?! А я... я не пож-ж-жов-
тів? — задумався жучок і швидко 

оглянув свій животик і крильця. — Ні, я не ж-ж-жовтий, а 
що ж-ж таке з твоїми листочками, берізко? І чому вони 
леж-ж-жать на траві? 

— Прийшла осінь, — пояснила берізка. — Спочатку 
листячко пожовтіло, а потім попадало на стежку. І сьогодні 
вранці його змели на купку.

— А, то це твої листочки так підмітали: шур-шур... — 
здогадався жучок. — А що потім буде з тою купкою листя?

— Віднесуть до квітника і накриють маленькі квіточки, 
щоб взимку не загинули їхні корінці, — прошелестіла бе-
різка. — А ти теж, щоб не замерзнути, мусиш шукати собі 
іншу хатку. Бо квітка жоржини зів’яне. Та зажди, ти можеш 
зимувати у купці мого листячка! — зраділа берізка.

— Ой, дякую, я з радістю переберуся у таку золотисту 
хатку.

Та тільки полечу, поки сонечко світить, подякувати 
ж-ж-жоржині, що була такою гостинною для мене.

Сонечко уже за гору спати йде. А у купі жовтого листя 
вмощуєтья маленький жучок.

— Тепла буде у мене 
хатка, бо ж-ж-жовта, як 
сонечко, — позіхаючи, 
думав жучок.

Почуло, мабуть, 
у небі сонечко, як 
радіє маленький 
жучок, бо заснуло 
з посмішкою!
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Цьомчик і Цвірінчик

Цього дня усе було, як і завжди: Юрко погодував свого 
веселого друга — папужку, що звався Цьомчик, поставив 
клітку на підвіконня, аби тому не було так сумно, і пішов 
до школи.

Цьомчик знав, що мине кілька годин і Юрко повернеть-
ся додому. Він чичиркнув йому на прощання і почав вигля-
дати, чи не прилетить його знайомий горобчик до старої 
яблуні.

«Ой, це що таке літає біленьке там за вікном? — зди-
вувався Цьомчик. — Чи, може, зернятка такі білі хтось 
розсипає?»

Від такої несподіванки папужка ще ближче підсунувся 
до вікна.

«Та ні, на зернятка не схоже. Пушинки, може, якісь?»
Аж тут прилетів до яблуні знайомий горобчик Цвірінчик.

— Слухай, Цвірінчику, що це таке з неба летить, не 
знаєш? — запитав Цьомчик.

— Чого ж не знаю, це — сніг! — відповів горобчик.
— Сніг? А що таке сніг? — здивувався папужка.
— Сніг — це замерзлий дощик. А замерзає він від хо-

лоду і морозу. От і я вже в лапки змерз... — сумно відповів 
Цвірінчик.

Де там маленькому папужці було знати, що таке мороз 
і холод, коли в кімнаті у Юрка завжди тепло.

— Це зима прийшла, — пояснив горобчик. Скоро все 
засипле снігом. Важко тоді нашому братові — ніде зернят-
ка знайти, хоч від голоду млій! — зітхнув Цвірінчик. — Ну 
добре, розбалакався я з тобою. Ніколи мені, полечу сніда-
нок шукати.

А Цьомчик ще довго розмірковував: як взимку важко 
живеться бідному Цвірінчику.

Коли за кілька днів до яблуні знову прилетів горобчик, 
папужка стурбовано запитав:

— Цвірінчику, як ти? Чи дуже змерз?
— Та ні, до холоду вже якось звик. От їжу знайти з кож-

ним днем дедалі важче.
— А знаєш, я тобі у цьому допоможу. Ось там під ку-

щиком мій Юрко висипає лусочки, які залишаються від 
зерняток, що мені дають. Я щодня ділитимусь з тобою: 
буду залишати тобі трішки нелущеного зерна, аби ти мав 
до сніданку. І так холодну зиму перезимуєш.

Наступного ранку, коли Юрко висипав лушпиння з го-
дівнички папужки, він здивувався:

— Що сталось з папужкою, чому зерняток не з’їдає? 
Чи не захворів бува?

Посміхається Цьомчик, радіє вдячний горобчик, та й 
сама зима, мабуть, стала трішки веселішою і добрішою.
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Лапчик і горіх
На невеличкому подвір’ячку під розлогим горіхом мав 

свою хатку-буду маленький песик Лапчик. Він завжди був 
веселий і непосидючий. Любив бавитися з травичкою, ме-
теликами і навіть з ластівками.

Як тільки він з’явився на подвір’ї, пташки почали хвилю-
ватися за своїх діток у гніздечку. Вони літали над Лапчиком 
і цвірінькали йому просто у вушко: «Діток не злякай!» Та 
згодом, побачивши добру і веселу вдачу песика, ластівки 
перестали хвилюватися. «Доганяй! Не дрімай!» — цвірінь-
кали пташки. А Лапчик бігав за ними, стрибав, поки виста-
чало сили.

Так і літо минуло. Лас-
тівки покружляли над Лап-
чиковою хатинкою і полеті-
ли до вирію.

«Куди це поділися мої 
щебетливі друзі?» — 
роздумував песик, 
висунувши свою 
маленьку мор-
дочку із будки.

— Вони полеті-
ли туди, де тепле 
сонечко зимує — 
у теплі краї, — по-
яснив старий горіх.

— Як це сонечко зи-
мує? Що, і воно скоро від 
нас полетить? — здиву-
вався Лапчик.

— Та ні, не полетить, але тепла нам менше дарувати-
ме. Там, на тому боці землі, куди ластівки полетіли, уся 
його сила і світло пануватимуть. А до нас аж навесні сон-
це повернеться зі своїм щедрим теплом.

— А мої ластівки прилетять навесні? — запитав песик.
— Так-так, і ластівки прилетять до своїх гніздечок.
— А коли ж ця весна буде? — не вгавав Лапчик.
— Ой, а весна не скоро. Спочатку зиму треба переспа-

ти, — пояснив горіх.
— Як це зиму переспати? Зима що, як нічка? Ну тоді 

це недовго: тільки скрутився клубочком, очка заплющив 
і все — нічка минула. Це ж зовсім недовго.

— Та ні, зима — дуже довга нічка. Три місяці тягнеться. 
Сплять дерева, кущі, зернятка, жучки, жабки. І я спатиму.

— А я, я?.. Теж спатиму? І що, зовсім тої зими не по-
бачу? — захвилювався Лапчик.

— Ні, ні! Не перебивай! Ти не спатимеш усю зиму. І люди 
не сплять, а живуть як звикло. Ось поглянь на свої лапки — 
бачиш, і в тебе тепла шубка виростає, густіша, аніж була 
влітку, — пояснював горіх.

— Добре, але як ти все це знаєш, якщо ти спиш узимку?
— Це сорока, моя балакуча приятелька, це вона мені 

усе розповідає. Вона мене і будить навесні.
— То виходить, я зовсім сам зимуватиму — без ласті-

вок, сонечка, метеликів, ще й ти спатимеш? — зажурився 
Лапчик.

— А ти думай про ластівок, і їм там на чужині веселіше 
буде. Думай про мене, і я бачитиму тебе уві сні. Пам’ятай, 
що добрі думки допомагають усім! — порадив горіх, а Лап-
чик тим часом скрутився в клубочок і заснув.
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Лапчик і горіховий листок
Коли на вечірньому небі засвітили своє світло зіроньки 

і місяць, Лапчик уже почав дрімати. Та світло Місяця цього 
вечора було дуже яскраве. Воно так світило до Лапчико-
вої будки, що він аж розплющив оченята і вийшов із хатки. 
Та тільки трішки відійшов від будки, як почув, що його лап-
ки стали на щось хрустке. Від цього звуку він відстрибнув, 
притулився до хатинки. Стояв і роздумував:

— Що ж це таке хруснуло? Цілий день тут бігав і нічого 
не хрустіло.

— Та це впав мій сухий листок! А ти лапками наступив 
на нього, — пояснив старий горіх.

— Твій листок? — здивувався Лапчик. — А чому він 
став такий коричневий?

— Скоро усе листя таким стане і опаде. От тоді я і за-
сну — тихо розповідав Горіх.

— А чого ж він так хрускає? — зацікавився Лапчик. 
— Це тому, що він зовсім безсилий. У ньому вже немає 

мого соку. Він просто став сухим, — розумієш? А ще цей 
листочок зів’яв так швидко від смутку. Він чув, як сорока 
розповідала своїм діткам, що скоро усі дерева стоятимуть 
голі, що листя усе опаде...

— А він що, не хотів опадати?
— Так. Він радів, що я такий гарний із зеленим листям, 

тішився, що міг сховати від дощу метелика, що давав тінь у 
спеку... А коли упаде, то стане уже нікому не потрібний...

— Ні-ні! Потрібний! — весело сказав Лапчик. — Він 
мені потрібний. Я візьму собі його до хатки, він зігріва-
тиме мене, коли прийде ця холодна зима, і про літо мені 
нагадуватиме! — Лапчик аж застрибав від цієї радісної 
думки.

— Як гарно ти придумав! — тішився старий горіх. — Ро-
зумієш, просто усім треба знати, що ти комусь потрібний! 
Так радісніше жити! — пояснив песику щасливий Горіх.

А Лапчик тим часом обережно взяв зубками листок і по-
ніс його до хатинки, як щось дуже дороге його серденьку.

Поклав листочок собі під голівку і відчув, що той зра-
дів: став теплим, як літнє сонечко!

Щасливий Лапчик міцно заснув. Задрімав і старий горіх.
А у далекому небі кожна зіронька у цю ніч роздумува-

ла над тим, як добре знати, що ти комусь потрібний... 
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Лапчик і біла зима
Цього ранку Лапчика розбу-

дило галасливе каркання ворон. 
Він вибіг зі своєї хатки і побачив, 
що дві кумасі-ворони сидять на 
старій тополі край дороги, зовсім 
низько. Це було якось незвично, 
бо вони завжди мостились на 
верхівці дерева чи літали десь 
там під небом. Іноді Лапчику на-
віть здавалося, що вони своїми 
крилами торкаються хмар.

— Тітоньки ворони, а скажіть-но, будь ласка, чого це 
ви сьогодні на найнижчі гілки сіли балакати? — несміливо 
запитав Лапчик.

— Ой, малий, ти ще багато чого не знаєш! — поважно 
відповіли ворони. — Зима наближається, ось уже зовсім 
скоро прийде. А ми, хоч і чорні, та її, білу, добре відчуває-
мо. І коли низько сідаємо, то віщуємо усім про сніг... Та годі 
вже балакати, кар-кар... — залопотіли крилами тітоньки 
ворони і полетіли геть.

— Так це ж іще мудрий горіх про якусь білу зиму розпо-
відав, — пригадав Лапчик і побіг у садочок, аби з опалим 
листям побавитись і погрітись трішки.

Так у забавах і день минув.
А коли Лапчик скрутився калачиком, засинаючи, то зно-

ву згадав про білу Зиму. «І яка ж то вона, та Зима біла? — 
роздумував Лапчик, — мабуть, дуже сумна, бо всі про неї зі 
смутком розповідають».

Та вже вранці Лапчик прокинувся від радісних дитячих 
голосів-дзвіночків. Він розплющив очі і побачив, що усе 

довкола біле — і ще щось таке маленьке пухнасте падає 
на землю, дерева, на його хатинку... 

— Ага, то це біла зима падає, це вона прийшла! — 
здогадався Лапчик.

Він обережно вийшов з будки і відчув, що та зима біла, 
холодна і м’якенька.

Він хотів скуштувати її маленький шматочок, що летів 
з неба, і відчув, що цей шматочок у роті став звичайною 
водичкою. А водичка — завжди смачна.

А діти на подвір’ї не вгавали.
— Який гарний лапатий сніг! — раділи вони.
Брали у долоні цей білий сніг, робили з нього кульки 

і кидали ними, як маленькими м’ячиками. А Лапчик хотів 
упіймати ці білі м’ячики, та тільки вони падали на землю, 
він їх губив, бо усе довкола було БІЛЕ! Коли дітей покли-
кали збиратись до школи, Лапчик побіг у садок. Там теж 
усе було біле.

Де була купа сухого листя — зараз височіла біла кучу-
гура. Лапчик заривався у неї і, весь білий від снігу, виринав. 
І так малому радісно було, і здавалось, що кожна сніжин-
ка бавиться з ним, ніби шепоче: «Знайди мене! Упіймай 
мене!» А Лапчикові й справді дуже хотілося упіймати цей 
маленький білий шматочок, щоб роздивитися, який то він, 
сніг? Та усі сніжинки так швидко падали і просто губились 
на білій землі.

Коли Лапчику принесли сніданок, він їв і бачив, як сні-
жинки падають і зникають у його мисочці. І від того їжа 
здавалася йому ще смачнішою.

— А біла зима зовсім не сумна! — подумав Лап-
чик і поглянув на свого друга Горіха. — Я мушу усе 
запам’ятати про зиму, щоб розповісти тобі навесні.
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Лапчик і радісне Різдво
Коли господар обмотував гілки горіха мотузкою, Лап-

чик захвилювався: «Що відбувається? Мабуть, хочуть 
прив’язати моє мудре дерево. Але навіщо?» — не міг зро-
зуміти песик.

Та коли прийшов вечір, мотузка на горіхових гілках 
засвітилася маленькими вогниками. Лапчик вибіг із своєї 
буди, аби подивитися, що то за жаринки на гілках? А вони 
мерехтіли, ніби світлячки, що прилетіли зі самого зоряного 
неба. Якесь дивне відчуття охопило маленьке Лапчикове 
серденько. Він закружляв біля осяйного дерева, думаючи: 
як же розказати про цю красу Горіхові, коли той прокинеть-
ся? Де знайти такі гарні слова?

Та раптом хвіртка відчинилася, і на подвір’я зайшли 
діти із дзвоником у руках та білими крилами за плечима. 
Вони радісно співали під вікном. І здалося Лапчику, що то 
зовсім не діти, а білокрилі птахи співають... Зачарований 
співом, песик тихо сидів під Горіхом і сам собі дивувався, 
що без гавкоту впустив чужих на подвір’я.

Діти співали про Різдво. «Що воно таке? — думав Лап-
чик. — Мабуть, дуже гарне свято, яке дарує радість і світ-
ло!»
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Лапчик і червоненькі яблучка
Сонечко вже іноді радісно всміхалося з високого неба, 

і Лапчик з дня на день чекав, що прокинеться його мудрий 
друг — Горіх. Він навіть почав придивлятися до пташок: 
«Чи, бува, не ластівки з вирію повертаються? Може, уже 
й весна іде?»

— Та де там, це ще не весна! — муркнув старий 
сусідсь кий кіт Вусань, що грівся на сонечку. — 

Зима ще попрощатися мусить.
— Як зима? Що, знову усе біле 

буде? — здивувався Лапчик.
— Біле, біле, як молочко. І мо-

роз ще не раз ущипне, — сказав 
Вусань і пішов сніданку чекати.

Від цих слів Лапчик зажурив-
ся. Та ненадовго, бо на купу гілок, 

які господар обрізав з дерев, злеті-
лася зграйка горобців. Вони люби-

ли там сідати і про щось тихо цвірінькати. 
Лапчик причаївся, а потім як стрибне, як налякає пташок! 
Вони, немов сіра хмарка, пурхнули і розлетілися хто куди! 
За якийсь час горобці знову, наче листочки, засіріли на 
гілочках. А Лапчик тільки того й чекав. Та пташки зовсім 
на нього не ображалися. Вони любили Лапчика за його 
добре серденько. Він завжди залишав їм у мисці щось зі 
своїх харчів. От вони і прилітали до Лапчика на подвір’я, 
аби побавитися з ним.

Наступного дня Лапчик побачив, як сунуть важкі сірі 
хмари на небо. Він одразу згадав Вусаня: «Це, мабуть, 
зима прощатися буде».

І справді, уже надвечір усе біліло снігом. 

Та сніг і наступного дня 
сипати не перестав — усе 
довкола позамітав.

«Ось воно яке, біле 
прощання зими», — зітхнув 
Лапчик.

Він дивився, як пада-
ють сніжинки і, ніби впер-
ше, побачив кілька яблу-
чок, що червоніли, як вечірні сонечка, на гілках молодої 
яблуні.

— Чого ж це їх не зірвали ще тоді, коли усе з городу 
і саду забирали? Господар мій дбайливий. Не міг він про 
яблучка забути! — міркував Лапчик.

Та за кілька днів усе зрозумів.
Зима не поспішала відступати — сніг сипав і мороз 

щипав. Важко було усім, та найважче, мабуть, пташкам. 
Почали вони з лісів, гаїв до людей перебиратися, порятун-
ку шукати. Так і до Лапчикового подвір’я завітали сойки, 
омелюхи. Хтось калинові ягідки общипує, а хтось яблучка-
ми пригощається. А Лапчик дивиться і у свої вусики всмі-
хається: «Тепер я знаю, чому господар яблучка залишив. 
Він добрий — і про пташок подбав!»

Добре серце вміє про усіх дбати!
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Особлива зірочка
Жила собі у нічному небі Зі-

рочка. Була вона ніби й така, 
як усі зірки, але насправді це 
була особлива Зірочка.

Щовечора вона комусь 
допомагала. То посвітить ма-
ленькому котику, який вперше 
вийшов за хвіртку і заблукав. 

То допоможе їжачисі поживу 
для діток знайти, присвітивши 

їй у темряві. Старається Зірочка, 
щоб кожен її маленький промінчик 

сягнув Землі, бо знає, що світло й людям потрібне. А щоб 
промінчики були рівними, Зірочка удень не спить, а біжить 
до Сонечка — позичити його світла. І так і вдень, і вночі тру-
диться, лише під ранок трохи відпочине, задрімає.

— І чого ти так метушишся? — питають її інші зірки. — 
Маєш своє місце на небі — от і світи, як світиться.

— Я маю в собі світло самого Сонечка, а воно служить 
усьому живому, і я служитиму, скільки сили вистачить, — 
відповідає Зірочка.

Зорі її не розуміли, пирхали, знизували плечима, і «сві-
тили, як світиться» — тобто мерехтіли, мигтіли, то гасли, 
то спалахували.

Милувалися цією Зірочкою у небі Ангелята. Бачив її 
і Бог. Тому й обрав саме її, щоб сповістила людям, що 
на землі народився його маленький син — Ісус.

Відтоді, кожного року у різдвяний вечір, особлива Зі-
рочка першою з’являється на небі і щиро розсипає своє 
світло.

Ангелята дзвенять дзвіночками:
— Христос народився!
— Славімо його! — торжествують небеса.
І в кожній хаті світяться віконечка, наче промінчики 

особливої Зірочки.
— Христос народився!
— Славімо його! — лунає на землі.



Літературно-художнє видання

Ольга Табака

Золотий горішок

Казки для малят

Редактор Олена Волосевич

Художнє оформлення, макет
Чипурко В.П.


