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Понеділок, ранок, сумно...
Вся розбіглася сім’я,
мама з татком на роботі, 
вдома тільки дід і я.
Позіхаю, що є сили,
тру малий кирпатий ніс, 
раптом чую: «Гей, онучку,
а гайда сьогодні в ліс!»
...Під ногами зелен-килим
щось шепоче, шарудить.

«Діду, глянь-но, он на дубі 
білочка руда сидить!».
Соловейко ніжно тьохка 
і зозуленька кує,
а від чистого повітря
в грудях радісно стає.
Ще й букета з ніжних квітів 
мамі гордо я приніс.
Як же добре, що сьогодні
я ходив із дідом в ліс!!!

Леся Антонова

В ліс !



* словничок на 12 сторінці2

Ліс – це диво, ліс – це казка. 
То ж ходімо в ліс, будь ласка. 
В лісі є кущі і квіти, 
В нім сплели дерева віти. 
Трави, ягоди й грибочки, 
В нім чарівні є куточки. 
Ліс – це друг всьому живому. 
Звір і птах живе у ньому. 
Ліс дає всім прохолоду 
І прозору робить воду. 
Вміє поле захистити, 
Щоб воно могло родити. 
Він повітря очищає, 
Ароматом напуває. 
Щедро вміє роздавати 
Все, що є, бо він багатий. 
Людям вміє догоджати: 
Дерево дає для хати, 

Сірники, папір і ліки – 
Все, що треба чоловіку. 
В світі є ліси казкові: 
Хвойні, листяні чудові, 
Мішані є і тропічні*, 
Саксаулові* незвичні. 
В хвойних – сосни і ялини, 
Кедри, піхти* і модрини*. 
Пахне в лісі цім живиця, 
Є морошка* і брусниця*. 
Де ростуть берізки й клени, 
Тис, ялиночка зелена, 
Ясен, сосни і дубочки — 
Це вже мішані лісочки. 
А на півдні, де тепліше, 
Ще буває цікавіше. 
В пишнім листі все буяє, 
Ліс тут листяним буває. 
Та летять листочки долі, 
Взимку всі дерева голі. 
І стоять так до весни, 
Дивляться чарівні сни. 
Ліс – це диво, ліс – це казка. 
Тож заходьте в ліс, будь ласка, 
Але завжди пам’ятайте: 
Диво-ліс охороняйте! 
http://krasotkina.com

Надія Красоткіна

Ліс



С к о р о м о В к а

Лис любив ходити в ліс,
Лісом лис гуляв колись
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У великому густому лісі народи-
лося маленьке деревце – дубок. 
Він проріс із жолудя, що впав  

з великого кремезного* дуба, який зро-
став поруч...

Огледівся дубочок навкруги та й за-
сумував.

– Що ж це за життя в мене буде? Стій 
на галявині – і нічого не роби. Та так 
від суму всохнути можна, – і тяжко по-
зіхнув.

– Не поспішай, малий, роботи в тебе 
буде предостатньо*, тільки встигай ро-
бити, – басовито* заговорив старий дуб.

– Та яка тут робота? – відмахнувся 
дубочок.

– А ось спершу послухай, а потім 
кажи. Вранці прокидається багато тва-
рин. Поглянь – он білчине дупло*, вста-
не зранку руденька й одразу до мене бі-
жить. А я їй на сніданок вже жолудів 

набрав. На верхній гілці сойка пташе-
нят вивела. Вона летить по комашок, а я 
малечу наглядаю: тихенько листячком 
їм казочку шепочу... Тут дятел* взяв-
ся на мені дупло майструвати, а я, щоб 
веселіше працювалося – пісеньку йому 
прошелестів. Пізніше на пікнік дітвора 
з дорослими поприходить. Знову робо-
та є. Тільки встигай гілками ворушити, 
тіньок створювати, щоб малечі в голову 
не напекло.

– Ну і ну! А хоча б уночі ти відпочи-
ваєш?

– Хе-хе, – задоволено крякнув старий 
дуб. – А вночі, синку, в лісі своє жит-
тя починається. Тут піді мною борсуча 
нора, а в ній борсученята, що теж за-
любки мої казки слухають. Кабанчик* 
серед ночі по жолуді приходить, зграй-
ка кажанів* прилітає на гілках погой-
датися...

– Оце так! Я і не знав, що на мене че-
кає таке цікаве життя у лісі, – вигукнув 
молоденький дубок і задоволено заше-
лестів своїми поки що трьома листоч-
ками...

Дубок

Леся Антонова

Диво-ліс
Диво-ліс! Лісок! Лісочок!
Для хлоп’яток і дівчат
маєш влітку холодочок,
взимку – снігу для санчат!
Навесні – пахучі квіти,
восени – опалий лист.
Залюбки сюди йдуть діти 
Бережімо, люди, ліс!

Леся Антонова
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Б агато мудрих вчених намагалося пояснити: 
що це таке ліс? Це дуже важке завдання, бо 
ліси різні, і не так просто однозначно ска-

зати, чи якась група дерев – це вже ліс, чи ще ні.
Важливо, що в лісі різні рослини й тварини тво-

рять певну спільноту, у якій кожен мешканець 
потрібний.

коли уважно подивимося на ліс, побачимо, що 
він складається з декількох прошарків. Перший – 
це лісова підстилка*, тобто диван з сухого листя, 
кори дерев і гілок, які впали на землю. Вона ста-
новить чудове помешкання для різноманітних 
маленьких тваринок, найчастіше безхребетних*: 
як-от мурашки, павуки, різні жуки і багато-багато 
інших.

Лісова підстилка, фото Palladinus, wikipedia.org

На лісовій підстилці росте живе надґрунтове 
вкриття* – різні маленькі рослинки, як-от мох, 
папороть, гриби, конвалії...

Живе надґрунтове вкриття з конваліями, 
 фото Pit1233, wikipedia.org

Між надґрунтовим вкриттям і високими дере-
вами є ще інші прошарки, де ростуть кущі й мо-
лоденькі дерева.

у нашому географічному реґіоні знаємо три 
основні види лісів: листяний ліс*, де більшість де-
рев – це такі, які мають листя; хвойний – де рос-
туть передусім ялини; і мішаний – з різними ви-
дами дерев. (ак-б)

Вік дерева.. .
...можна визначити по річних кільцях його 

стовбура*. одне кільце – це найчастіше один 
рік, але в порід*, які швидко ростуть, треба до-
дати 2–3, а часом навіть 4–5 років. 

у перетині дерева, як у дзеркалі, відбиваєть-
ся історія терену, на якому воно росте. Якщо 
рік був вологий* і теплий – кільця на стовбурі 
широкі, якщо вузькі – рік був несприятливий 
або дерево хворіло.

Люди часто думають, що найстарші дерева  
у нашій частині Європи – це дуби. Але на-
справді найстарше дерево у Польщі – це тис* 
у Генрикові-Любанському, якому 1200 років.  
В україні це ялівець віком 2000 років, який  
росте на мисі* Сарич; так 
само стара олива у Микит-
ському ботанічному саду*. 
Ці дерева росли вже тоді, 
коли стародавнім Римом 
правили імператори ка-
ліґула, клавдій і Нерон. 
узагалі в україні ростуть  
43 дерева, яким 1000 і біль-
ше років – а це значить, 
що вони «пам’ятають» 
хрещення київської Русі.

 (ак-б)

Дуб максима Залізняка, 
 якому 1100 років ►

фото Uk-Kamelot, wikipedia.org

що  це  таке  ліс?

Ліс мішаний, фото Jerzy Opioła, wikipedia.org
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Як вести себе в лісі
Екскурсія до лісу є прекрасною ідеєю для літньої пригоди. Під час прогулянки лісовими стежками 

можемо відпочити, подивитися, як виглядає життя природи. однак треба пам’ятати про те, що ліс – 
це дім багатьох тварин, тому нам потрібно відповідно поводитися.  Завжди, коли приходимо в гості, 
треба дотримувати деяких правил. у лісі ми також гості і нам треба бути чемними. 
 Не залишаймо сміття в лісі: нам усім потрібно дбати про довкілля. Щоб ліси залишилися чисти-

ми і безпечними для їхніх мешканців, треба допомагати в цьому.
 Не кричімо: ніхто з нас не любить, коли хтось голосно говорить, заважає гучною поведінкою. 

Влітку лісні тварини дбають про свою молодь і вони дуже занепокоєні звуками, до яких не звикли.
 Не розпалюймо вогнищ: можна це робити тільки там, де визначено місце, переважно на лісо-

вих галявинах. Але і там треба бути обережним, щоб не спричинити пожежі. Завжди пам’ятаймо, 
щоб упевнитися, чи вогнище добре погашене, коли пікнік уже закінчився. 
 Не збираймо фруктів та грибів, яких не знаємо: спершу треба запитати батьків, опікунів, пере-

вірити в книгах, чи їх можна їсти. А також, чи вони не підлягають спеціальній охороні: деякі види 
рослин – дуже рідкісні, і треба їх захищати.

Пам’ятаймо також про відповідний одяг на екскурсію до лісу: довгі штани, кофту, кепку. у лісі пе-
реважно холодніше, навіть у літній сонячний день. Важливе також вигідне взуття, щоб легко долати 
лісові стежки.

Дотримання цих правил дозволить спостерігати за справжнім життям лісу та його мешканців, без 
порушування його щоденного ритму. Запрошую до лісу!

аліція мотика

Безпека в лісі

Пам’ятаю діда Івана і його хату край села, 
величезного старого дуба біля хати, сте-
жину, яка бігла в ліс. А ще пам’ятаю його 

байки про лелек, мешканців лісу… Дід Іван лю-
бив ліс, часто його можна було там зустріти, не 
раз із повним кошиком грибів чи з лікувальним 
зіллям, навіть взимку він ходив туди кормити 
звірів. 

одного разу розповідав нам дідусь, що ліс – це 
легені планети, його треба берегти і шанувати за 
щедрі дари, не ламати гілок дерев та кущів, бо 
деревце все відчуває, не нищити кору дерев, бо 
в «ранку» можуть потрапити мікроби або різні 
паразити* і зашкодити дереву. Дивно це все було 
для мене, бо в його розумінні дерево, як і люди-
на, відчуває дотик, розмову… 

коли я виріс, я все зрозумів, не забув слова 
діда Івана, але і дізнався значно більше про ліс: 
це не тільки свіже повітря, спів птахів і відпочи-
нок, а також може бути небезпека. Візьми собі 
за правило – перед мандрівкою чи походом до 
лісу подивитися карту. одягни вигідний одяг 
та взуття. Запам’ятовуй орієнтири під час руху 

в лісі. Щоб не заблукати, лишай помітки. Вибе-
ри місце для вогнища та обладнай його. Ніколи 
не залишай вогнища без догляду. Ніколи не пий 
води з річок та озер. Найбільш надійні джерела 
води – струмки. Болотною водою також не мож-
на користуватися. Поблизу болота, як правило, 
водиться багато гадюк*. Пам'ятай, збирати мож-
на тільки ті гриби та ягоди, які ти добре знаєш. 
уникай диких тварин. Пам'ятай, що небезпеч-
ними можуть бути і лось, і олень, і лисиця – у 
людей і тварин близько сто п’ятдесять спільних 
хвороб. А також не забувай про змій. Будь обе-
режний  при зустрічі з ними. 

Використовуй навички та вміння будування 
схованок або користуйся природними печера-
ми. Бережи й економно використовуй воду. Вона 
більш важлива для виживання, ніж їжа.

 ось таку небезпеку може становити для нас 
ліс. Головне, бути в гармонії з природою як ста-
рий дід Іван: «Не шуми, ліс злякається, притихне,  
ти не довідаєшся жодної таємниці», – казав він  
і на сто відсотків мав рацію!  

Пам'ятай! куди б ти не пішов і де б не пере-
бував, ти можеш опинитися в екстремальних 
умовах. 

Ганна Яковлева
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у Початковій школі № 7 м. Ґіжицька 11 трав-
ня відбулося Свято дитячої творчості,  
у якому взяли участь діти з п’яти пунктів 

навчання української мови – від початкової шко-
ли до гімназії – з мазурського реґіону, а також  
з бані-мазурської греко-католицької парафії. уро-
чистості виконавці присвятили Дню матері.

Цього року журі особливо було задоволе-
не великою кількість жанрів, що їх представи-
ли молоді артисти, які приїхали з Позезджа, 
Ґіжицька, Видмін, Венґожева, круклянок  та з 
Бань-Мазурських. у виконанні учнів публіка мо-
гла подивитися та почути пісні, вірші, казки чи 
вокально-інструментальну програму, з якою вже 
поза конкурсом виступили випускники ґіжицько-
го пункту навчання. Гостем свята був танцюваль-
ний ансамбль «Первоцвіт» Червоноградського 
народного дому (Львівська область, україна). 

Як підкреслювали опікуни груп, у заході не іш-
лося про суперництво – просто хотілося, щоб всі 
учні пунктів навчання української мови з реґіону 
завітали на свято. Деяких з ваших товаришів, які 
виступили в Ґіжицьку, ви теж могли побачити на 
Дитячому фестивалі української культури в Ель-
блонзі.   

Павло Лоза
Знімки автора статті

VII Свято 
дитячої творчості 
в Ґіжицьку
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Знімки Рафала Сулека

майже 350 дітей і юнацтва взяло участь 
у 47-му Дитячому фестивалі україн-
ської культури в Драматичному театрі 

ім. Александера Севрука в Ельблонзі. Серед них 
були вже й правнуки перших учасників 1966 року. 
Відтепер цей престижний фестиваль став загаль-
нопольським: раніше в ньому брали участь вико-
навці з Жулав, Вармінсько-Мазурського воєвід-
ства та рідше – із Ґданщини. Цього року приїхали 
малі і юні  українські артисти також з Перемишля, 
Варшави, колобжеґа, Лемборка, Ґданська, Битова, 
Тшеб’ятова, круклянок, Позезджа. крім того, в за-
ходах взяли участь гурт «Сузір’ячко» з ольштина, 
група з Видмін, «Дар любові» з Бартошиць, були 
учасники з Ельблонґа, Пасленка, Ґодкова, Новиці, 
Маженцина, Божитухома, Млинарів,  П’єнєнжна, 
Лелькова – хоч теж далеко не всі. Захід прохо-
див 25–26 травня під патронатом депутата Сейму 
Польщі Мирона Сича.

Фестиваль як на долоні показав, скільки зусиль 
на громадських засадах вкладають учителі й опі-
куни в художню підготовку наймолодших поко-
лінь українців. Слід назвати всіх, хто підготував  
і спонукав брати участь в ельблонзькому дитячо-
му святі української культури наймолодших укра-
їнців. Це Вікторія Петюк, Ірина та Іван Солодухи, 
Мирослава Ганаско, ольга красота, Юлія Попович, 
Надія Пилат, Андрій Шмігельський, оксана Гузек, 
Роман Левосюк, Галина Гарасим, Івона онуфріюк, 
сестра Франциска Саламашек, о. Роман Стороняк,  
Петро Стороняк, Марта корецька, Андрій Цюпа, 
олександра Беднаж, олександра Дубинська, Єва 
Царик, Мирослава Булка, Богдан Грицина, Анна 
Поляруш, Марія Туцька, Іванна Горків, Марія Фі-
цак та чимало інших. (см)

Ельблонзький 
дитячий фестиваль
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Діти з пункту навчання української мови в 
Горлицях хотіли, за традицією, привітати 
своїх дорогих мам з їхнім святом. Тому ра-

зом з учителькою, сестрою Терезою, довго дума-
ли: як це найкраще зробити? І от одного неділь-
ного пополудня, після Служби Божої, запросили 
своїх батьків та всіх інших парафіян до залу в мо-
настирі сестер василіянок. 

Глядачі спочатку потрапили до казкового лісу, 
в якому дід загубив рукавичку. Ця рукавичка ста-
ла притулком для багатьох лісових тварин, у яких 
перевтілилися діти, які розповідали у віршах про 
себе, тобто лісових мешканців, і співали. 

Ви, звичайно, здогадалися, що йдеться про 
інсценізацію казки «Рукавичка»! І хоч найменша 
дворічна жабка-скрекотушка не відважилася ви-
йти на сцену, то активно підтримувала виступа-
ючих поряд, виправляючи, що Вовчик не братик, 

бо братик у неї Любчик. Діти так добре бавились  
і так добре почувалися в «рукавичці», що, здаєть-
ся, й забули, що виступають перед глядачами.  

у другій частині виступу були вірші та пісні про 
мам – найдорожчих і найважливіших у житті ма-
ленької дитини.  Голосними оплесками нагороди-
ли присутні одну з наймолодших артисток – Єву, 
якій щойно виповнилося 5 років і яка голосно пе-
реконала всіх, що в мамин день усі домашні спра-
ви зробить сама. 

 Діти приготували святкові листівочки для сво-
їх мам, а також подарували їм квіти. Пані з пара-
фіяльної ради подбали про солодкий почастунок 
та каву для всіх гостей. Свято вийшло теплим, 
радісним – і, сподіваємося, запам’ятається усім 
мамам!

Вікторія Гойсак
Фото Еміля Гойсака

День мами в Горлицях
Діти зі своїми мамами, справа с. Тереза, яка вчить дітей релігії 
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Заходами місцевого гуртка оуП та парафіяль-
ної ради місцевої парафії успіння Пресвятої 
Богородиці уГкЦ в катовицях, 26 травня,  

у неділю, відбулося святкування Дня матері. Ма-
мин день у Польщі, на відміну від україни, відзна-
чають 26 травня. 

Після Служби Божої, яку відслужив місцевий 
парох о. Шимон Янковський, голова управи гурт-
ка оуП Ірина ковалик запросила присутніх на 
коротку художню програму, яку розпочала допо-
віддю про історію та особливості відзначення Дня 
матері, який уперше святкували у Західній україні 
ще 1929 року. Згодом маленькі парафіяни (Юля 
ковалик, Марта Баган, Яків та Данило Мандзяки, 
Павло Зрада, привітали мам поетичними строфа-
ми, якими оспівано материнську любов і турботу. 
Всі ж присутні підтримали малих артистів, багато-
голосим хором співаючи пісні «Рідна мати моя»  
та «о, Маріє».  

На завершення мистецького привітання всі ма-
мусі отримали від діточок троянди – символ лю-
бові, вдячності й поваги, а всі присутні підтрима-
ли їх, співаючи «Многая літа».

За гарно підготоване свято, а також з нагоди 
Дня дитини, усі діти отримали подарунки та со-
лодощі.

Слід згадати про ще одну подію, яка мала міс-
це в катовицях тиждень раніше, а саме 19 травня,  
у День пам’яті жертв політичних репресій в украї-
ні. Заходами гуртка оуП та парафіяльної ради ка-
товицької парафії уГкЦ була відправлена Служба 
Божа та Панахида за мільйони жертв політичного 
й етнічного терору, замучених у роки радянської 
влади в україні.

Подав Тарас Терещук
Фото катерини ковалик

Свято матері і дітей
у Катовицях



Всі ми часто влітку вибираємося на 
прогулянку до лісу, де перед нами 
відкривається безмежно цікавий 
світ тварин та рослин. Звичайно, 
наше око важко чимось здивува-
ти, але чи ти знаєш, яку велику 
користь нам дає ліс!? Не тільки ки-
сень*, ягоди, гриби... Дуже важливі 
також і його мешканці. 

Сьогодні порозмовляємо про маленьких 
наших друзів, тобто комах. комахи – це 
найпоширеніший клас, що включає в себе 

більше як один мільйон видів. За своїм походжен-
ням – це група справжніх наземних тварин. кома-
хи заселили найрізноманітніші місця: ґрунт, пріс-
ні водойми, прибережжя морів. Існуванню комах 
сприяють такі середовища, як відкриті просто-
ри, ліси. Завдяки своїм розмірам комахи можуть 
швидко переміщатися і закладати гнізда в зовсім 
не значних місцях, як-от: кора дерев чи щілини 
в скелях. кожна комаха має шість лапок, що теж 
додає значної швидкості. 

Хоч як дивно, але наші маленькі помічники 
теж будують собі будиночки, а точніше один 
великий – для цілої так званої родини. Мураш-
ник – гніздо мурашок, що споруджується з різ-
номанітного матеріалу в землі, між камінням,  

у трухлявій деревині, іноді у вигляді надземного 
конуса*. Мурашник у ґрунті має підземну части-
ну з ходами і камерами, які входять у землю на 
глибину до чотирьох метрів; надземна частина 
переважно споруджується з гілочок, хвої та лис-
тя. увечері для збереження тепла виходи прохо-
дів мурашки закривають. Розмір мурашника у 
різних видів суттєво відрізняється – сім'ї деяких 
мурашок можуть поміститись у жолуді або пус-
тому горіхові, у лісових мурашок роду Форміка 
лише надземний конус мурашника може дося-
гати двох метрів. у великих мурашниках рудих 
лісових мурашок та американських мурашок-
листорізів роду Aтта можуть мешкати до п'яти 
мільйонів комах. Мурашки-ткачі споруджують 
свої помешкання з листків. одні мурахи утри-
мують краї листків, а інші заліплюють їх клеєм. 
Його виділяють личинки*, яких мурашки но-
сять, утримуючи в щелепах. Висока плодючість 
і здатність до масового розмноження: середня 
кількість яєць, що відкладаються, становить від 
двохсот до трьохсот. Деякі комахи відкладають 
небагато яєць, але дають кілька поколінь за ве-
ґетаційний сезон*. Ця здатність викликає масо-
ву появу багатьох комах. у деяких видів комах 
з кожним линянням випростовуються крильця, 
змінюється колір з червоно-рудого на чорний. 
В результаті утворюється лялечка*, яка не руха-
ється і не харчується. 

комахи мають також велику місію! Не дивля-
чись на свої малесенькі 
розміри, вони приносять 
людині велику користь, 
а саме: використовують 
мурашину кислоту* в хі-
мічній промисловості, а 
також для добування щав-
левої кислоти* в харчовій 
промисловості* – як кон-
сервуючий і дезинфекую-
чий засоби, у медицині – 
як ліки від ревматизму.

 А чи знаєш, що комаха 
може підняти матеріал у 
два рази важчий від маси 
її тіла? ось така працьови-
та і на перший погляд не 
помітна тваринка серед 
нас.

Ганна Яковлева

Нашi маленькi друзi

мурашник, фото Павла Дрозда, Вікіпедія
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Пластування Iгри

Двi вивiрки
Жили собі дві вивірки в густому лісі в дуплах. однаково гарні, 

пухнасті, прудкі – але одна з них увесь день трудилася: зби-
рала горішки, гриби, жолуді й усе те складала у своїй хатинці, 

в дуплі дерева.
А друга була зовсім недбайлива. Цілими днями тільки їй і роботи, 

що стрибати з галузки на галузку, лякати пташок у гніздах або сидіти 
без діла й свистіти на весь бір. А схоче попоїсти – не журиться: таж 
літом у лісі їжі повно! То горіх, то жолудь з дуба, то шишки з ялиць  
і сосон, то корінці всілякі. Погризе того, скубне цього – та й знову ска-
че весела, сита. отже, усе літо весело прожила. 

Тим часом перша вивірка, працьовита і дбайлива, наносила собі  
в дупло повно різноманітного корму, що на зиму придбала. І вже за-
здалегідь устелила свою хатинку мохом, пушком і сухим листям, щоб 
було тепло і м’яко взимку. Та й дверцятка приробила до свого дому. 
Добра була господинця.

Так пройшло все літо, в однієї вивірки – у праці й журбі, а в другої 
– в забавах. Минула вже й дощова осінь – і прийшла холодна зима.  
у лісі стало сумно й пусто: ні листячка, ні горішків. Тільки мороз і вітер, 
що снігами мете. Сидить в тепленькому роботяща вивірка й гадки про 
біду не має. І м’яко їй, і тепло, і з’їсти є що. Спокійно сидить собі.

ой, не так жилося її лінивій і легкодушній посестрі! у її дуплі – ні 
вікон, ні дверей: не наґаздувала. Ні харчів на зиму нема, ані одного 
горішка! Лиш холодний вітер по хатині свище-гуляє. Сидить бідна ви-
вірка голодна, змарніла, змерзла, в клубочок звилася. кидається по 
лісі туди-сюди, нічого нема – усе замерзло. 

Аж пригадала собі убога вивірка свою роботящу сусідку та й ду-
має: «Піду я до неї. Допоможе чим-небудь, у неї гори лісових припасів.  
А влітку я їй поверну».

Іде вона до сусідки та несміливо стукає в двері.
– Хто там?
– Я, твоя сусідка!
– Просимо, – кличе дбайлива вивірка і відчиняє двері.
Як поглянула на нещасну, змарнілу від холоду сусідку, то зараз усе 

зрозуміла.
– Прошу, сідай, саме на обід нагодилася! Чим хата багата. от зігрійся 

трохи, а я приготую тобі горішків і жолудів. На, їж на здоров’ячко! Та й 
разом зі мною живи, мені так сумно одинокій.

Засоромлена вивірка почала говорити:
– Але ж я не заслужила на таку доброту; я ціле літо, знаєш, гуляла...
– Нічого, – каже друга, – тепер ти також будеш дбати так, як я, бо 

пізнала же, що без праці немає добра! Ліс, який дає добро, також має 
свої закони. Треба все працею своєю придбати.

Лінива на радощах обцілувала свою товаришку. І відтоді жили оби-
дві вивірки разом. А ліниву вивірку біда й нужда навчила працювати. 
Найближчого літа лінива стала також працьовитою і принесла з лісу 
великі припаси харчів до спільної хати.

На підставі української народної казки про тварин
сестричка калинка

ХЛІБЧИК

Усі, хто бажає грати, беруть-
ся за руки і стають попарно 
(пара за парою) на якійсь 
відстані від гравця, у якого 
нема пари. Він і є «хлібчи-
ком».
– Печу-печу хлібчик! – вигу-
кує «хлібчик».
– А випечеш? – питає задня 
пара.
– Випечу!
– А втечеш?
– Побачу!
З цими словами два задні 
гравці біжать наперед, з 
тим, щоб стати перед «хліб-
чиком». А той намагається 
спіймати одного з них до 
того, як вони візьмуться за 
руки. Якщо йому це вдасть-
ся, то він разом з упійманим 
гравцем стає наперед, а гра-
вець, що лишився без пари, 
стає «хлібчиком». Гра повто-
рюється в тому ж порядку.
Правила гри: остання пара 
може бігти тільки після за-
кінчення переклички.

ЗЕМЛЯ, ВОДА, ПОВІТРЯ, 
ВОГОНЬ

Усі стають у коло, а ведучий 
– посередині. Він кидає ко-
мусь з дітей м’яча, вимовля-
ючи при цьому одне зі слів: 
«земля», «вода», «повітря», 
«вогонь». Якщо ведучий 
сказав «земля», то гравець, 
що впіймав м’яча, повинен 
швидко назвати якусь тва-
рину. На слово «вода» треба 
назвати рибу, на слово «пові-
тря» – птаха. Якщо ведучий 
скаже «вогонь», усі, махаючи 
руками, повинні крутитися 
на місці.
Правила гри: неуважні ви-
бувають з гри. Гру можна 
проводити і в приміщенні, 
під час дощу.
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анастасія Ситчик
з ІІ класу 

початкової школи 
у бартошицькому 

комплексі шліл 
з українською 

мовою навчання 
надіслала 

«Світанкові»
цю чудову працю,

зроблену  
з кольорового 

паперу, фраґментів 
плетеної соломи, 

журнальної 
витинки і навіть 

кусочка матеріалу. 
Шкода, що скан 

не віддає всієї 
краси  

й ориґінальності 
роботи.
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Басовито – басом
безхребетні – bezkręgowce
ботсад – ogród botaniczny
брусниця – borówka/brusznica
веґетаційний сезон – частина року, коли кома-
хи можуть розмножуватися
вологий – wilgotny
гадюка – żmija
дупло – порожнина в стовбурі дерева (найчас-
тіше як місце проживання птахів, звірів, комах і 
т. ін.).
дятел – dzięcioł
змія – wąż
живе надґрунтове вкриття – runo leśne
кабан – dzik
кажан – nietoperz
кисень – tlen
конус – stożek
кофта – тут: bluza
кремезний – високий, грубий, коренистий
лісова підстилка – ściółka leśna
листяний ліс – las liściasty

личинка – larwa
лялечка – poczwarka
мис – przylądek
модрина – modrzew
морошка – malina-moroszka (rodzaj leśnej 
rośliny)
мурашина кислота – kwas mrówkowy
паразит – pasożyt
піхта – jodła
порода – tu: gatunek
предостатньо – багато
саксаул – saksauł (krzew rosnący w Afryce i Azji)
стовбур – pień
тис – cis
тропічний – zwrotnikowy
харчова промисловість – przemysł spożywczy
хижак – drapieżnik
щавлева кислота – kwas szczawiowy
ялівець – jałowiec


