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Сніговик Миколка
Добра казка для малят
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Казки завжди тішать малечу — чи то симпатичними персонажами, чи захоп
ливим розгортанням подій. Зустріч зі сніговиком Миколкою не тільки розва
жить ваших вихованців, а й неодмінно спонукає їх творити добро.

Я

кось узимку на затишній Сосновій вулиці з’явився
сніговик Миколка. Був він напрочуд милий, до того
ж і вбраний ошатно. Мав ніс із рудої морквинки, носив
теплу в’язану шапку та великі червоні рукавиці. Його білу шубу прикрашали ґудзики-горішки. Подейкували, що
зліпив його сам святий Миколай.
Поки інші сніговики байдикували, стоячи посеред
двору з розчепіреними руками, Миколка завжди був заклопотаний якоюсь роботою. То він прокладав стежинки,
бо зима намела чимало снігу, то чистив дахи будинків від
бурульок, то посипав доріжки піском. Усі любили Миколку, біля нього весь час юрмилася малеча. Сніговик вирізав із льоду іграшки і дарував їх дітлахам. Грав із ними
в зимову кондитерську — готував льодяники, морозиво,
зефір, безе, цукерки. Це те саме, що ліпити пиріжки чи
торти в пісочниці, тільки ці ласощі були зроблені зі снігу та криги. Безліч розваг вигадував для малят веселий
сніговик. Він був для них найкращим дарунком святого
Миколая, який тільки можна уявити.
Одного дня вдарив такий лютий мороз, що повітря,
здавалося, закрижаніло. На Сосновій вулиці було безлюдно — усі сиділи вдома, читали книжки та попивали
чайок. Лише сніговик Миколка гуляв надворі, ловив крижані сніжинки та складав із них пазл. Шукаючи потрібну
сніжинку, він забрів у старий засніжений парк. Мороз
лютував, рипів і видзвонював бурульками. Навіть статуї,
що стояли в парку, і ті, здавалося, замерзли.
Раптом із-за снігової кучугури вискочив на стежку
Зайчик. Він увесь тремтів від холоду.

— Ну й холоднеча сьогодні! — поскаржився Зайчик,
цокочучи зубами. — Ще й снігу навалило вище вух! Не
доберешся ні до сухої травички, ні до гілочок, ні ягідки
замерзлої не знайдеш. Усе сховалося під снігом…
— Ось, тримай, підживися, — мовив тоді сніговик і простягнув вуханю свою морквину.
Зайчик аж підстрибнув на радощах, подякував і заходився гризти гостинець.
А сніговик Миколка попрямував далі. На берізці він
помітив зграйку жовтогрудих синичок. Вони згуртувалися
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