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ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА

Павучок-лісовичок
та його друзі
Казки природничого і морально-етичного змісту для старших дошкільнят

Тетяна НЕБЕСНА,
редакторка видавництва “Світич”

Малята нерідко бояться комашок і шкодять їм. Але ж у природі немає нічого
непотрібного, і важливо, щоб діти сприйняли і засвоїли цю важливу ідею змалечку. Чи є спосіб легко й невимушено “познайомити” їх із комашиним світом, пробудити пізнавальний інтерес і бережне ставлення до природи і принагідно поговорити про найважливіші людські цінності — дружбу, відданість, доброту, повагу до унікальності кожного? Авжеж є! Наприклад,
ви можете почитати і обговорити з вихованцями казочки про симпатичного Павучка, який любить
і поважає всіх, кого зустрічає на шляху, і ніколи не залишає друзів у біді.

Початок дружби
Знайомство
Посеред старого лісу під зеленим листком великого
дуба жив маленький Павучок. Його хатинка-павутинка
була така легенька, що навіть найменший вітерець гойдав її, мов колиску. І при цьому дуже міцна — навіть добрячий буревій не міг ані розірвати її, ані здерти з гілочки,
до якої вона була причеплена. Павучок сплів її сам. Ніхто
в лісі не вмів так швидко зсукати тоненьку міцну нитку,
а потім іще й творити з неї різні гарні та корисні речі.
Сонце щоранку лагідно будило Павучка теплим пальчиком-промінчиком. Вітерець-пустун цілісінький день
гойдав його на павутинці, щось нашіптуючи на вушко.
Ліс повнився різноголосим гомоном, у якому можна було почути безліч прецікавих новин. Та попри це малий
лісовичок часто сумував.
Річ у тім, що Павучок оселився
в лісі зовсім недавно. У нього
ще не було тут ні друзів, ані
просто знайомих. І ні з ким
йому було разом погойдатися

на павутинці, потеревенити про всячину чи просто помріяти, сидячи під дубовим листочком. А це, погодьтеся,
досить поважна причина для смутку.

Павучок-рятівничок
Та от одного дня над лісом скупчилися важкі чорні
хмари. Про щось довго сперечалися між собою, раз-ураз гримаючи одна на одну й гнівно зблискуючи блискавками. А потім уперіщив дощ. Не дощ, а справжнісінька
злива. За якусь хвилю ліс уже захлинався. З листя вниз
збігали бурхливі потоки, а дерева й кущі стриміли з води, мов уламки розбитих кораблів посеред океану. Лісові
мешканці рятувалися хто як міг.
Маленький Павучок анітрохи не злякався. Його запасна павутинка для надзвичайних випадків у невеличкому дуплі старого дуба була цілком надійна. Він зручніше вмостився на ній і захоплено спостерігав. Там, унизу, розбурханий потік ніс відламані гіллячки, шматочки
кори й моху. Вирвані з корінням острівці трави та квітів
пропливали мимо барвистими букетами…
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✔ Пропустили актуальну
тему номера?

✔ Вам до вподоби запах
свіжої фарби, шелест сторінок?

✔ Загубили примірник
із потрібними матеріалами?

✔ Збираєте власну бібліотечку,
упорядковуючи випуски за темами?

✔ Мрієте читати улюблені фахові
видання на своєму ґаджеті?

✔ Використовуєте наочність
в роботі з дітьми?
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