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ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я

НАЙКРАЩА КРАЇНА

Вже надворі потепліло, навіть спека.
Повернулася лелека іздалŒка.

– А куди це ти літала, птахо рідна?
– У країну, що на сонечко не бідна.
Де ні снігу, ні морозу не буває,
Цілий рік усе росте і розквітає.

– Ти летіла, мабуть, дуже височенько,
Що ти бачила із неба, лелеченько?

– Сині бачила моря, ліси і гори,
І озера, і незаймані простори.

Та не має в світі кращої країни
Від твоєї і моєї України.

УЛЮБЛЕНА РОБОТА

У нашому світі, що краю не має,
Кожен роботу улюблену має:

Хто гнізда будує, хто дупла, хто нори,
Хто житом смачним набиває комори.

Запилюють квіти метелики й оси,
А бджоли – найкращі з усіх медоноси.
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Павук з павучихою стали ткачами,
Ночами мережива тчуть між кущами.

Із вирію діток приносять лелеки,
А дятел лікує дуби і смереки.

Сичі уночі не вкладаються спати,
Бо треба ліси комусь сторожувати.

А жабки, яких в кожній річці є досить,
Концерти дають, хоч ніхто їх не просить.

І Бог не сидить без роботи на небі,
До кожного з нас він спішить при потребі.

Йому помагають малі янголята.
І ви до роботи привчайтесь, малята.
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ПСИХІЧНА І ДУХОВНА СКЛАДОВІ ЗДОРОВ’Я

Тема. “Емоції і почуття”.

БІЛКА КУПИЛА МОБІЛКУ 

Білка купила мобілку,
Скаче із гілки на гілку

І розпускає до ночі
Вигадки й брехні сорочі.

Щось теревенить зайчисі,
Щось там базіка лисиці,

Потім ропусі з болота...
Ну, не закриєш їй рота!

Навіть добралась нахаба
Вчора до дядечка краба.

Вже й за морською водою
Нині немає спокою.

Модну мобілочку носять
Вівці, папуги і лосі,

Зебри, слони й бегемоти,
Кролики, поні, єноти,

Білі орли в сивих горах,
Чорні кроти в темних норах.
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Навіть маленька колібрі,
Тірлі розводить і фірлі...

От би злякати ту білку,
Щоб загубила мобілку.

І не знайшлась та мобілка 
Хоч би до....  понеділка.

ЗАЗДРІСТЬ І ЛЮБОВ
Казка-притча

– Усім на світі керую я, – сказала Заздрість. – Судіть самі: де-
рева заздрять людям, бо не можуть зрушити з місця, люди заздрять 
птахам, бо не мають крил, птахи заздрять ангелам, бо не можуть 
побачити Бога.

– Ні, неправда, – заперечила Мудрість. – Не Заздрість усім ке-
рує на світі, а Любов. Дерево милується людиною, людина любить 
птаха, а птах – ангела. І всі разом люблять Бога.

Тема “Щастя. Повнокровне життя”.

СОНЦЕ

У гомоні всепереможному
Літо прийшло – і ось:
Кожному, кожному, кожному
Сонце дарує щось.

Одному – достиглі ягоди,
Іншим – п’янкий політ.
Щоб на добрі та злагоді
Білий тримався світ.

ЖУРАВЛИКІВ УРОК

– Гей, журавлики! Хотів би я дізнатись,
Хто навчив вас так у небі шикуватись?

Ця премудрість – відкривати даль ключами –
Вам дісталася від батька чи від мами?



37

Їм вірить кожен пішохід,
І слухає водій.

Вони не гнуться на вітрах,
Байдужі до зими.
Якщо ти знаєш цих трудяг,
То руку підніми.
                       (Світлофори)

               ***
В них своя чудова мова –
Мовчазна і загадкова.

Хто цю мову опанує,
Від біди себе врятує.

Де прокладено дорогу,
Йдуть вони на допомогу.

І стоять, як на сторожі,
На солдатів дуже схожі.

Хай лопоче дощик лунко,
Всі стоять по стійці “Струнко!”

А вночі горять, як маки.
Як їх звуть?
                        (Дорожні знаки)

Тема. “Поведінка і здоров’я. Культура поведінки”.

НІЧ РЕЙВАХУ
Казка

Щороку є така ніч, коли на кілька годин оживають всі чоло-
вічки, звірі та різні вигадані істоти, намальовані дітлахами на стінах 
будинків, у під’їздах, на стовпах та інших спорудах. І чим потвор-
ніші ті створіння, тим більший галас вони здіймають, чубляться 
між собою, шалено гасають вулицями міст, учиняють справжній 
рейвах. Деякі з них намагаються знайти тих невдатних малярів, що 
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нагородили їх такою потворною зовнішністю, а знайшовши, про-
никають у їх сни і мучать кошмарними видіннями.

Навіть ті, що задоволені своєю зовнішністю, поводяться не-
стримано, бо душі в них теж немає, і вони разом з усіма  піддають-
ся загальному шалу.

У таку ніч людям здається, що дме сильний вітер, періщить 
дощ і громи стрясають небесами. Насправді, то казяться створені 
дитячою уявою істоти. І дивуються вранці люди, коли  бачать, що 
земля і все навколо сухе, тільки скрізь розкидане сміття та різ-
ні нечистоти, а в деяких будинках повибивані шибки. Двірники 
в розпачі, а міліція ще довго розшукує бешкетників. Трапляється, 
що в число підозрілих потрапляють ті підлітки, що полюбляють 
розмальовувати підворітні. Деякі з них навіть опиняються в дитя-
чих колоніях. Це їхні озлоблені творіння якимось чином  наводять 
на них підозру міліції. 
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