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Передмова

з давніх-давен, відколи людина відчула себе володарем природи, по-
ряд із нею завжди жили тварини, переважно звірі та птахи. одних люди 
розводили заради їжі, а також шкур, шерсті й пуху для одягу; інших ви-
користовували як помічників у роботі та на полюванні, а третіх приру-
чали за красу, мелодійний щебет або дружелюбний характер. Від такого 
сусідства свійські тварини теж отримували вигоди: дбайливе ставлення, 
корм, захист від хижаків, хвороб і негоди.

Французький письменник Антуан де Сент-екзюпері, автор повісті 
про знаменитого маленького принца, надзвичайно влучно висловив-
ся про наші взаємини з тваринами: «Ми відповідаємо за тих, кого при-
ручили».

Сучасна статистика свідчить, що кожна третя українська родина 
тримає вдома якусь тварину, тобто люди взяли на себе відповідальність 
за життя братів наших менших.

дещо по-іншому склалися стосунки людей з дикими тваринами. на 
жаль, внаслідок активної господарської діяльності людини кількість 
звірів, плазунів і птахів щороку зменшується. деяких із них залишилося 
дуже мало, тому вони занесені до Червоної книги. окремі види тварин 
можна побачити лише в заповідниках, заказниках чи зоопарках.

Жива природа потребує любові і турботи. тому екологічне вихован-
ня потрібно починати якомога раніше. першим кроком до ознайомлення 
дитини із тваринним світом є іграшка, наступним — дитячий фольклор 
(колисанки, забавлянки, заклички, лічилки, скоромовки, загадки, пісні 
та ігри), а також твори професійних літераторів.

навряд чи можна перебільшити роль батьків, вихователів дошкіль-
них навчальних закладів і вчителів початкових класів у вихованні еко-
логічно свідомої особистості. на допомогу їм ми пропонуємо читанку з 
природознавства у двох частинах «дивокрай». 



Видання містить різноманітні за жанрами фольклорні й авторські 
твори, в яких засобами художнього слова змальовано не лише характерні 
зовнішні ознаки тварин, а й притаманні їм рефлекси і повадки. 

У першій частині читанки йдеться про свійських і диких (зокрема, зві-
рів) тварин; у другій — про птахів, комах, плазунів, риб, раків та інших тва-
рин рідного краю. 
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            Знайди зайчика
зухвалий зайчик засміявсь:
— Ха- ха! А я замаскувавсь! —
знайти у зелені зумій:
тут зозулинець‚ звіробій‚
золототисячник зірчастий.
Це зілля — ліки для зайчати.

                                                         Тамара Коломієць

      Де живеш?
— добрий вечір, зайчику,
Куди йдеш?
Скажи мені правдоньку,
де живеш?
— отут живу в хатоньці
Край води,
А ти туди, лисонько,
не ходи!

                   Українська дитяча пісенька

                 На риночку
зайчик на риночку
продавав сорочку.
продавав біленьку —
Купував сіреньку, 
продавав вовняну —
Купував полотняну.
пообідав сито
і побіг… у літо. 

                                                    Аркадій Музичук



114

  Зайчика злякались
Ми ходили по гриби,
зайчика злякались, 
поховались за дуби,
розгубили всі гриби,
потім засміялись —
зайчика злякались!

                         Платон Воронько

        Жив собі зайчик
Жив собі зайчик у бузиновій хатці‚
Мився з миски‚ спав на канапці‚
Мав кожуха і сіренькі капці.
Сіяв моркву‚ редьку і капусту‚
Щоб не було в животику пусто‚
А в коморі щоб лежало густо.

                                                                                  Олександр Олесь

Жаба боязкіша від зайця
(Українська народна казка)

Вийшов заєць з нори і подавсь добувати собі їжу. ди-
виться  — біжить до нього вовк. заєць насилу втік од вовка. 
Став, озирнувсь кругом — нема нікого. заєць тоді почав щипа-
ти травичку. не дове лося бідолазі десять раз щипнути трави, 
дивиться — під крадається до нього лисиця. заєць знов кинув-
ся тікати. Біг, біг, зупинився, присів у бур’янах, прищулив вуха  
і важко дише.

не встиг ще відсапатися, чує — в бур’яні щось за шелестіло. 
заєць знов кинувся тікати.

Вибіг на чисту поляну, озирнувся кругом — нема ні кого. 
Він тоді з жалю і досади почав плакать і примов ляти: «навіщо 
я такий нещасний вродився? Всі мене ображають, всіх я боюся, 
од всіх тікаю, не маю спокою і на хвилину. Хоч би одна яка-не-
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                             Хто це там у степу?
тупу-тупу-тупу.
Хто це там у степу?
Став, як стовпчик,
Свиснув, як хлопчик.
Гілочка —  хрусь,
А він у нірку — шусть
і сховався!

                                                                                                 Анатолій Камінчук

 Хом’як
натягав хом’як зерна‚
Цупить клунок до млина:

— ізмеліть мені як слід‚
Буде крендель на обід!

Мельник глянув: — де ти взяв?
ти його на полі вкрав?

А ходім лишень на тік!..
та хом’як у нору втік…
                                     Микола Петренко

         Понад щляхом
понад шляхом‚ щирицею‚
Ховрашки гуляють.

                                                                        Тарас Шевченко



221

          Хом’як
Цілий день жує хом’як‚
не насититься ніяк.
Бідолаха їсть до поту:
отаку знайшов роботу!

                                 Володимир Орлов

       Спритний Хомка
Спритний Хомка хом’ячок
на лану у полі
за стручком зривав стручок
Стиглої квасолі.
як зірве — одразу в рот
за щоку ховає.
і міркує: «ну й город! 
Стільки урожаю‚
Що наїмся й про запас
на зиму надбаю».

                                                               Станіслав Шаповалов 
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