До змісту номера
МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ

Дарунок захисникам
Казка для дітей старшої групи
Галина ВИВІРКА,
вихователька,
ЗДО № 175, м. Львів

Наші авторки нерідко створюють власні невеличкі оповідки для використання
в роботі з дітьми. Пропонована казочка львівської колеги допоможе розпочати розмову про сучасних українських патріотів, пробудити в маленьких серцях почуття вдячності
до них, а можливо, навіть започаткувати в садочку добру традицію.

О

дного дня вихователька Марія Петрівна запропонувала малятам разом приготувати подарунки для воїнів які захищають рідну країну. Закипіла
робота: одні діти малювали, інші виготовляли листівки, браслети, вирізали сердечка, робили аплікації.
Потім усі разом склали для захисників лист, у якому дякували їм за мужність і героїзм, бажали міцного здоров’я, витримки і якнайскорішого повернення
додому з перемогою. Свої подарунки малята зібрали
у пакунок, заклеїли його і підписали: “Нашим воїнам”. Незабаром під’їхала вантажівка, і водій поклав
їхню посилку до всіх інших.
Дорога на схід була довгою і непростою. Одного разу, коли машина їхала лісовою дорогою, водій різко загальмував, і пакунок із дитячими подарунками випав з кузова, а вантажівка поїхала далі.
Це побачила Сорока. Новину про загублений пакунок вона рознесла по всьому лісу. За деякий час біля
знахідки зібралися лісові мешканці. Їм дуже кортіло дізнатися, кому призначений цей подарунок.
Та звірята не вміли читати, тож звернулися до мудрої Сови. Вона оглянула пакунок, прочитала напис
і пояснила всім, хто і кому його надіслав. Мешканці
лісу вирішили, що це дуже важлива посилка і її треба
обов’язково доправити до українських воїнів. З верхньої гілки дерева обізвався Орел. Він сказав, що знає
дорогу і зможе показати.
Кілька днів звірята по черзі невтомно несли пакунок. Прудкі Оленята бігли через ліс, спритні Зайчики долали степи, у непрохідних хащах верткі Білочки
перекидали його одна одній із гілки на гілку. А Орел
вказував шлях. Нарешті пізно вночі він сів на гілку

розлогого дерева і махнув крилом на виритий у землі бліндаж.
Прокинувшись зранку, захисники знайшли пакунок. Вони дуже зраділи знахідці, прочитали листа від
малят, а потім кожен узяв собі подарунок і заховав
його біля серця.
Увечері був важкий, виснажливий бій. Але жоден
воїн не загинув — від смерті захисників уберегли дитячі подарунки, пронизані щирою любов’ю і добротою.
Усе це з високого дерева побачив Орел і переповів звірятам. Лісові мешканці дуже раділи і тішились
своїм учинком. 

Хоч розмаїта Україна,
Та все ж країна це єдина.
(Фото надане авторкою)
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З Днем
дошкiлля!
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ітаємо вас, любі читачі й читачки,
з нашим спільним святом!
Усіх нас, таких різних, об’єднує щира любов до дітей!
Ми захоплюємося вашою здатністю щоразу знаходити
в собі сили й натхнення, підбирати “ключики” до кожного
малюка, підтримувати, дивувати, мотивувати, відкривати
таємниці світу і цінність людських стосунків.
Ви — справжні феї, що оберігають світ дитинства.
Тож чаруйте, творіть, надихайте! А ми подбаємо,
аби у вас завжди були під рукою чарівні паличкивиручалочки — ваші фахові журнали.
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Разом із журналами
“Дошкільне виховання”,
“Палітра педагога”,
“Джміль”!
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