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Передмова

Свій крàй як рàй.
Якà чудовà тà потрібнà книãà опинилàся у вàших рукàх!
Адже виховувàти в нàших дітях пàтріотичні почуття, ãордість зà зем-

лю, нà якій ти родився, ãордість бути укрàїнцем, носити вишивàнку, 
розмàльовувàти писàнку — святий обов’язок бàтьків, виховàтелів, пе-
дàãоãів...

Зàвдяки віршàм, зібрàним у цій книжці, ми мàємо осмислити нàшу 
природу й історію, зрозуміти, що ми є чàсткою великоãо і ãордоãо нà-
роду, що нàм є чим пишàтися, що ми зàслуãовуємо нà повàãу до себе.

Вірші нàстільки мелодійні, що вони леãко стàють піснями. І відомий 
композитор Володимир Волошин поклàв їх нà музику. А це ознàчàє, 
що книжкà отримàлà не лише нове життя, à й друãе дихàння.

А ще нàдихàють рядки з віршà А. Кàмінчукà: «Áудь природі друãом, 
Áàтьківщині — сином», — àдже дбàти про природу — це теж пàтріо-
тизм.

Катерина Сухоребська,
бібліотекàр Львівської облàсної бібліотеки для дітей.
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Íàродження дитини — поворотний момент у житті людини, що перевà-
жує зà вàжливістю все інше. Молоді бàтьки відчувàють емоційне потрясін-
ня, відповідàльність зà безпомічне немовля — як ростити розумну, щàсли-
ву, спокійну, впевнену у собі мàленьку людину.

Проãресивні тà ефективні методики виховàння і нàвчàння дітей, ãо-
ловним принципом яких є ãàрмонійний розвиток дитини — як інтелекту-
àльний, тàк і фізичний — це методики рàнньоãо розвитку. Вчені зробили 
унікàльне відкриття: мозок розвивàється лише тоді, коли прàцює, і що ін-
тенсивнішим буде нàвàнтàження нà мозок мàлюкà в перші роки йоãо жит-
тя, то крàще розвинеться йоãо інтелект.

Íàші предки використовувàли у виховàнні примовлянки, зàбàвлянки, 
співàнки і колискові, що впорядковувàло повсякденне життя немовляти, 
дàвàло змоãу відчувàти зміну дня і ночі. Певний ритм, порядок, перед-
бàчувàність, à не стихійність своãо життя, стимулювàло хороший нàстрій.  
І мàлюк ріс спокійним, врівновàженим, слухняним, сàмостійним, щàсли-
вим і здоровим.

Якось, подорожуючи нàшими теренàми ще у дàлекому V ст. до нàшої 
ери, великий àнтичний історик, філософ Геродот зàлишив свою зãàдку про 
нàдзвичàйну обізнàність діток довколишньої дійсності, зàконів природи, 
їхню веселу і дружню вдàчу тà слухняність. Він виявив, що всі знàння про 
Всесвіт склàдені в їхніх піснях, тàнцях тà іãрàх.

«Òàкà нàція ніколи не зàãине», — був висновок філософà.
А що ми мàємо сьоãодні...

 Галина Редчук

* * *

В дитячій книжці немàє квітки, 
Íемàє птàшки, немàє бджілки.
Добру дитині нàвчитись звідки,
Коли нàвколо лише стрàшилки?

Íе дзьоб, не кіãті — стрàшнà зàãрозà, 
І не безжàльнà зубàстà пàщà.
Вже не зàãонять дитину в сльози 
Прості ãерої кàзок нізàщо.

Íе меч, не шàбля, не пістолети — 
Òàкі дрібнички смішні, тà й ãоді —
Стрàшні зірки і чужі плàнети, 
Стрàшні пришельці в дітей у моді.

В новому світі — нові приãоди,
Пàлке бàжàння àдренàліну.
Íу що тàкоãо — ãине природà?
Íу що тàкоãо, що людство ãине?

Великий Космос, плàнет бàãàто —
Покинем Землю і подàмося,
І все, що дітям нàлежить знàти, —
Що ми нічоãо не боїмося.
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Лише порядку ми боїмося —
В душі, у серці, в сім’ї, в морàлі.
Íà те, що людство нàдбàло досі, 
Плюнем, розітрем і підем дàлі.

Íемàє злà, щоб не вийшло нà добре — кàжуть нàші люди. Чорнобиль 
приніс бàãàто лихà, àле рàзом з тим і прийшли добрі вісті: почàли нàрод-
жувàтись розумні діти. Вони дуже àктивні, дотепні, допитливі, витривàлі. 
Áàãàто з них відвідують музичні школи, тàнці, вчàться в спеціàлізовàних 
школàх, що потребує доброãо здоров’я, витривàлості. Відвідують тàкож різ-
ні ãуртки, беруть учàсть у церковних хорàх, вже не кàжучи про інтернет, з 
яким вони нà «ти». Прàвдà, зàбàãàто інтернету — теж зло.

Дàймо дітям крилà для лету і зàхистім від нàдміру інтернету.
Шàновні бàтьки, дідусі й бàбусі, виховàтелі й вчителі, діячі культури 

тà мистецтвà, приділяймо більше любові до нàшоãо мàйбутньоãо — дітей. 
Щоб з них виросли ãідні укрàїнці, які люблять свій крàй, знàють йоãо і 
бережуть свою землю. Щоб вони виростàли мужніми, щедрими, добрими, 
як нàші предки.

Галина Данчишин, вихователька.

* * *

Коли діти мàленькі, дàйте їм ãлибоке коріння; коли ж дорослішàтимуть, 
дàйте їм крилà.

Юзеф Августин «Путівник для батька».

Кожнà дитинà приходить у цей світ із влàсним дàром. Зàвдàння держà- 
ви — нàдàти їй все можливе для цілковитої реàлізàції потенціàлу.

Індіра Ганді.

Íіколи не бийте дітей і не кричіть нà них. Інàкше з них виростуть рàби.

Андрій Ворон.

Гàрний і тàлàновитий укрàїнський нàрод. Гàрні йоãо звичàї тà обряди. 
Гàрнà тà співучà йоãо мовà. Òож шàнуймо і любім свою рідну мову, свої 
звичàї і все своє рідне. Горнімося до освіти, до культури, до духовноãо нàд-
бàння, тоді й доля нàшà буде ãàрнà й добрà.

...І, якщо Áоже блàãословення торкнеться вàшоãо серця, à нà душу ляже 
хоч мàленький промінчик світлà, подумàйте про мàйбутнє нàших дітей тà 
всіх нàс.

Юрій Хацко.
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Íебесà блàкитні 
Сяють з ãлибини,
А пшеничні й житні 
Мерехтять лàни.

Прàпор нàш, як літо, 
В сонці мàйорить — 
По долині — жито, 
По ãорі — блàкить.
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1. Íàш ãерб — тризуб.
У ньому силà 
Отця небесноãо і Синà.
Увàжно придивись до ньоãо — 
Íà Духà схожий він святоãо,
Що ãолубом злетів з небес 
І у людських серцях воскрес.

2. Òризуб — немов сім’я єдинà, 
Де тàто, мàмà і дитинà 
Живуть у мирі і любові 
Íà Укрàїні вольній, новій.
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