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Ведмедик

Здивував ведмедик всіх!

Видерся він на горіх.

Там горішки позривав

І в метеликів жбурляв.

Та не влучив. Впав з горіха

Всім звірятам на потіху.

Лиш метелик Легкокрил

Ведмежатко пожалів:

Бідоласі сів на вухо,

На його болячки дмухав.

Що тут правда, а що — ні?

Розкажіть скоріш мені.

Чи уміють ведмежата

На дерева вилізати?

Хто це знає, скаже нам,

Що вони шукають там?

Запитання

 1. Чи можуть ведмеді лазити по деревах? Що їм допома-
гає?

 2. Що шукає ведмідь у дуплі дерева?
 3. Чи може бути дупло з медом на горісі?
 4. Розкажіть, що ви знаєте про ведмедів. Де живуть, як зи-

мують, що їдять?

Ведмеді всеїдні. З рослинної їжі вживають брунь-
ки, мох, жолуді, ягоди, гриби, мед, зерна злаків, 
траву. З тваринної їжі: комах, риб, птахів, мишей, 
корів, коней, овець. Ведмідь — хижак. 
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На городі

Чи то правда, чи то ні, 

Розповів дідусь мені:

— Сірий вовчик на городі

Їв капусту при нагоді.

А руда метка лисиця

Вибирала полуниці.

Заєць бігав, аж зіпрів,

Та спіймав п’яток щурів.

Діти, треба підказати

Чим їх всіх нагодувати?

Запитання

1. Які звірі ласували в дідуся на городі?
2. Що їсть вовк? 

— Комах, жаб, зайців, білок, бруньки, мох; 
ріже домашню худобу: кролів, овець, корів, ко-
ней. Вовк — хижак.

3. Що їсть лисиця?
— Жуків, мишей, зайців, їжаків, рибу, домаш-

ніх та диких птахів, груші, сливи, виноград. Ли-
сиця — хижак.

4. Що їсть заєць?
— Влітку їсть капусту, моркву, конюшину, тра-

ву, взимку — кору.
Заєць — травоїдна тварина.
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ВІД АВТОРА

Небилиці — це невеличкі розповіді про те, чого насправді не існує. 
Вони виникли, як один із видів народної гумористичної творчості для 
дітей і стали джерелом натхнення для сучасних літературних небилиць.

Мета небилиць — розвиток логічного мислення. Вони вчать дитину 
думати, розмірковувати, співставляти, аналізувати та робити висновки. 
Гумористична форма небилиць створює емоційне піднесення, яке сти-
мулює розвиток інтелектуальних здібностей, розвиває уяву, спостереж-
ливість, уважність.

В даному альбомі представлено 10 карток з авторськими небилиця-
ми, які чудово проілюструвала художниця Євгенія Рудюк. Звірі та птахи 
на її малюнках, як старанні актори, виконують призначені їм ролі. 

Подані запитання допоможуть підвести дітей до правильних відпові-
дей, відшукати відхилення від правдивої інформації.

Посібник сприятиме формуванню уявлення дитини про особливості 
життя тварин, їх пристосування до певного природного середовища (бу-
дова тіла, пересування в просторі, способу харчування, розмноження).

Наданий матеріал відповідає базовому компоненту дошкільної осві-
ти — Державному стандарту дошкільної освіти (нова редакція) та призна-
чений для використання вихователями дошкільних закладів як на занят-
тях, так і в режимні моменти.
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