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К14  Казковий водограй: Дітям дошкіль ного та молодшого шкільного віку для розвитку 
усного зв’язного мовлення, творчих здібностей, естетичних смаків та виховання культури 
мовлення / Уклад.: А. П. Каніщенко, Г. О. Ткачук. — 120 с., 2006. 
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Любий друже!

Казкова читаночка стане тобі другом і порадником.
Читаючи казки або слухаючи їх, ти зустрінешся з чарів ни-

ми дійовими особами. Всі вони дуже чемні, ввічливі, добрі, 
терпеливі, ласкаві. Вміють один одному допомагати, з біди 
виручати, разом гратися, дні народження відзначати, весе ли-
тися, співати й світ навколо себе пізнавати.

Розфарбовуючи казкових дійових осіб на малюнках, 
подружишся з ними ще краще і без жодного примусу сам 
навчишся від них дуже ввічливо спілкуватися, правильно до 
людей звертатися, використовуючи слова привітання, поба-
жання, прощання, подяки, вибачення, згоди, підтвер дження, 
запрошення, прохання, культурного запере чення та відмови.

Ми впевнені, що ти не лише будеш читати та розма льо вувати 
малюнки, а ще й відповіді давати на наші запитання, думати, 
порівнювати, доводити й робити ви снов ки про вчинки дійових 
осіб, будеш творчо мислити і сам як справ ж ній письменник 
придумувати кінцівку до кожної казки на свій розсуд.

Гадаємо, що спілкування з героями казок принесе тобі радість 
і задоволення.

Щасти тобі, маленький друже!
З пошаною

КАЗКАРІ
Рубрики у «Казковому водограї» подано під такими умовними 

позначками:

— Дай відповідь 
на запитання.

— Виконай завдання.

— Поясни, як 
ти розумієш 
прислів’я.

— Відгадай загадки.

— Повчись виразно 
читати.

— Посміхнись.
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Софія Пашкова
У ПОШУКАХ ДРУГА

Жив-був маленький руденький котик Мурчик з гострень-
ки ми пухнастими вушками й тоненькими вуси ками. Його 
лап ки — у білих шкарпеточках, а грудка — з білень кою 
краваткою.

Одного сонячного весняного ранку Мурчик поснідав і 
помандрував шукати собі друга. Ішов-ішов та й заблукав. 
Але не перелякався, а звернувся до Сонця:

— Чи не могло б ти, ласкаве Сонечко, зробити мені 
послугу — підказати дорогу до лісу? Там багато звіряток, 
комашок, жучків. Я хочу серед них знайти собі друга, щоб 
з ним гратися і веселитися.

Сонечко весело посміхнулося:
— Візьми у друзі мого Промінчика, він тобі й допо-

може.
— Дякую, привітне Сонечко, за друга Промінця. 
Граючись, обганяючи одне одного, Мурчик і Промінчик 

помчали до лісу. Тільки-но забігли в ліс, як почули:
— Ласкаво просимо до нашого зеленого чудового цар-

ст ва, — зашепотіли Листочки на деревах, побачивши їх.
— Раді Вас бачити, — продзвеніли лісові Дзвіночки.
— Прошу, сідайте, будь ласка, відпочиньте трішки, — 

відразу запросив їх старий дубовий Пеньок.
І тільки-но котик Мурчик з Промінчиком присіли, як 

збоку почулося:
— Допоможіть, будь ласка.
Біля пенька лежав на спинці Хрущик і, швидко переби-

раючи лапками, намагався перевернутися на животик, 
щоб, розправивши крильця, злетіти знову догори.

— Як же допомогти тобі, Хрущику? — запитав Мурчик.
— Якщо можеш, то підійди ближче до мене, підстав 

свого хвостика, щоб я вчепився за нього своїми лапками-
прутика ми і перевернувся.

— Я зроблю це з великим задоволенням, а Промінчик 
мені допоможе.
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 Дуже я потрібна всім —
 і дорослим, і малим.
 Всіх я розуму учу,
 а сама завжди мовчу. 

 /К • • • а/

Марія Чепурна

ЗОЛОТА ХВИЛИНА

 У великій книзі на столі
 прочитала по складах Марина:
 «Найдорожча всюди на землі —
 золота хвилина».
 Дівчинка у матері пита:
 Що таке хвилина золота?
 Мати доню ніжно цілувала,
 Усміхнулась і отак сказала:
 Із хвилинок золотих, дитя,
 Все людське складається життя.
 А чому їх марнувать не треба:
 за хвилину хтось злетить у небо,
 хтось ялинку чи кленок посадить,
 щось корисне другові порадить.
 І від цього так душі приємно,
 що живеш ти в світі недаремно.
 Ось і ти, як виростеш, в житті
 не марнуй хвилини золоті.

Ганна Чубач
БУКВАР

 Ворона вчора до книгарні
 влетіла й каркнула:
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 — Карр-карр!
 Тут всі книжки я бачу гарні,
 але чи є у вас буквар, —
 карр-карр!
 Чи є при кожнім слові
 картинки кольорові,
 аби й мої вороненята
 карр-карр навчилися читати.

* * *

На уроці вчитель запитує:
— Хто може назвати будь-яку живу істоту?
Мовчання.
— Невже ви не знаєте?
Встає Гнатик.
— Черв’як.
— Правильно, Гнатику. Це одна. А ще?
— Ще один черв’як.
— Гнатику, потрібно більше читати, 
щоб живі істоти знати

Юлія Ревтюх
ДОБРО ДОБРОМ ПОВЕРТАЄТЬСЯ

У літньому ранковому лісі, пронизаному ледь 
помітними променями сонця, де-не-де вже грайливо 
перегукувались пташки. Це вони так віталися зі всіма 
мешканцями таємничого зеленого царства. Тільки одна 
маленька Пташечка–лікар чомусь сиділа засмучена і не 
приєднувалася до загального пташиного хору.

— Цікаво, — думала вона, — як почуває себе Бобер, 
якого я на тому тижні лікувала? Полечу, мабуть, до 
озерця, в якому він поселився, та й сама дізнаюся про 
його здоров’я.

Защебетала Пташечка, розправила крильця і … в 
дорогу.

— Доброго ранку, наша Пташечко–рятівнице, — закри-
чала Білочка, перестрибуючи з гілки на гілку.
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Навчальне видання

КАЗКОВИЙ ВОДОГРАЙ
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Художнє оформлення:
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